
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 6/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 24 de juny de 2020
Horari: de les 19 a les 22.30 h
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
• Eric Jareño Cifuentes, batle president  
• Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet Escalera

i Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular
• Noemí Getino Pérez i Ginés Sáez González, per Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía
• Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucamajor
• Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
• Gregorio Estarellas  Mas,  Jaume J.  Oliver  Vallés,  Bartomeu Tugores Vicens,  Francisca

Almagro Peset i José Luís Huéscar Villar pel Partit Socialista Obrer Espanyol
• Maria Barceló Calviño i Miquel Àngel Serra Teruel per MÉS per Mallorca – APIB
• José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actúa Baleares
• Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
• Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
• Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
• Catalina Munar Miquel, interventora
• i Marc Rigo Manresa, secretari. 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 27
de maig de 2020.

A continuació el Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que li agradaria fer un aclariment en
la seva intervenció del passat Plenari i demanaria que fos inclosa en l’acta. 

El secretari vol deixar clar que les rectificacions en una acta es refereixen a coses que es varen dir
en la sessió de l’acta en concret, el que no es pot fer és afegir-hi coses que no es digueren en la
sessió. L’acta reflecteix el que es va dir en la sessió i en ser un resum pot ser que es deixin de
transcriure coses que s'hi varen dir o es pot corregir un error de comprensió i matisar, però la
inclusió de coses que no es digueren s’hauria de fer en el torn de precs i preguntes. El batle diu
que en aquest cas el Sr. Crusat farà una nova intervenció en el torn de precs i preguntes.

A continuació el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que en l’acta, concretament en la intervenció del
Sr. Crusat, es fa referència a dues empreses en concret, i en cita els noms quan li demanaren pel
tema  dels  contractes  de  publicitat,  i  el  que  veuen  és  només  s’ha  fet  referència  a  Mallorca
Confidencial i Virtual Think Comunicació SL. Falta, per tant, el nom d’una tercera empresa, a la
qual  el  Sr.  Crusat  es  va  referir,  cosa  que  està  gravada.  Demana que es  revisi  la  gravació  i
s'introdueixi en l’acta, ja que creuen que és un fet rellevant, atesa la pregunta del Sr. Domínguez,
on li demana la relació de les empreses que estaven facturant per publicitat, màrqueting i pàgina
web.

El secretari diu que es revisarà la gravació i si és així com ha dit el Sr. Oliver s’afegirà el nom de
l’empresa que ha dit que falta. 



A continuació, una vegada acabades les intervencions i amb la inclusió del que s'ha sol·licitat, si
correspon una vegada revisada, se sotmet a votació l’esborrany de l’acta anterior, que s’aprova
per unanimitat.

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS SENSE CRÈDIT
DE L’AJUNTAMENT
Vist  que els documents acreditatius de despeses que s’han anat  presentant,  que s'indiquen a
continuació,  i  que  corresponen  a  despesa  d’exercicis  anteriors  de  la  qual  es  va  ometre  la
fiscalització prèvia, no es va poder procedir a la seva aplicació pressupostària a l’exercici 2019,
atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels tècnics i regidors
corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els subministraments o serveis han estat
efectivament  realitzats  i  conforme  a  les  condicions  i  preus  acordats,  i  que  totes  elles  són
necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels distints serveis municipals i la
prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per  a l’exercici 2020 i  atès que ens trobem davant una despesa sense consignació
pressupostària  i  que,  per  tant,  serà anul·la  de ple  dret,  no obstant  això,  el  particular  que  ha
contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En virtut del principi general
del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un altre, neix una obligació ex lege i
l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

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

Vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i vist l’informe 2020-A-
225 (EXPD PTS 3810) d’intervenció d’omissió de la fiscalització.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, VOX i GM) i 9 abstencions
(PSOE, MÉS, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de les factures que s’adjunten per evitar un
enriquiment injust, ates que el fet de no pagar-les produiria un clar enriquiment injust que imposa a
aquesta administració la compensació del benefici econòmic.

Segon.  Aprovar  la  indemnització  de  les  factures  incloses  en  l’expedient  3810/2020,
únicament pel cost del servei o subministrament d’acord amb la següent relació d’obligacions amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostaries i seguir amb la tramitació de l’expedient.

NÚM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

F  -35 18/01/2019

SERVEI 
AMBULANCIA 
CORREFOC 
ARENAL 
12/01/2019

ES-A8222778-6
AMBULANCIAS Y
EMERGENCIAS,S.

A.
400,00

19966-20 08/02/2019
INSTAL.LACIO 
D'ACUMULADOR 
PISCINA

ES-A0743690-0 CA'N JANER S.A. 157,84

FD-196141 25/09/2019
BOTELLES DE 
LITRE PUIG

ES-B5727539-8 ENVIT SL 132,00



4497-I 13/06/2019

169.300 
PAPERETES 
ELECCIONS 
MUNICIPALS 2019

ES-042983043-E
BARCELO

GARCIAS MIQUEL
2.243,70

RECT-EMIT-8 29/11/2019

APORTACIONS 
MUNICIPALS 
RECEPTES 
FUNCIONARIS

ES-043060937-S
SITJAR GARI
AGUSTINA

545,99

FD-196089 24/09/2019
REFRESCS I 
AIGUES - 
BEGUDES

ES-B5727539-8 ENVIT SL 210,78

NOMBRE DE FACTURES:6

IMPORT TOTAL: 3.690,31

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

RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  D’OBLIGACIONS  DE  FACTURES  AMB  OMISSIÓ  DE
L’AJUNTAMENT
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s'indiquen, que
tracten  de  despeses  de  serveis  i  subministraments  que  es  presten  sense  el  corresponent
contracte,  i  altres  despeses que  corresponen a contractes dels quals  s’ha exhaurit  el  termini
d’execució i continuen prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per a la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici, atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny i una
vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i vist l’informe d’Intervenció 2020-220
d’omissió  de  la  fiscalització  de  factures  per  prestació  de  serveis  i  subministraments  sense
contracte, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, ASI, VOX i GM) i 9 abstencions (PSOE, MÉS, UP i PI)  per majoria s’adopta el
següent acord:

Primer. Aprovar  el  reconeixement  extrajudicial  de  factures  que s’adjunten  i  convalidar
l'omissió de la fiscalització de la Intervenció.

Segon. Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

EMIT-2686 30/01/2020
UNA VITRINA - 
INSTALACIÓ 
PLATJA

ES-B0769967-1
FUSTERIA

FORTEZA S.L.
128,25

A20-881 31/01/2020 MATERIAL ES-B0783453-4 DISTRIBUCIONES 639,39



D'OFICINA DIVERS
UNIVERSAL

MALLORCA SL

2020-20 05/02/2020
REPARACIÓN 
MURO DE MARES

ES-B5795180-8
CONSTRUCCIONS

QUEIXAL SL
3.739,42

2020-9516 01/02/2020
SERVEI DE 
PREVENCIO - 
FEBRER 2020

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U 1.522,82

VT-54 10/02/2020

FLECHA 
DIRECCIONAL, 
POSTE  DE 
SUJECIÓN BALIZA
DE RUTA, PLACA 
DE DIRECCIÓN 
BALIZA O FLECHA.
Porte  e instalación 
de demasía de  
señalización 
ofertada.

ES-B0236594-8

SEÑALIZACION Y
EQUIPAMIENTO

PARA ENTORNOS
NATURALES, S.L.

3.710,65

FAPR-48731 19/02/2020
INSTAL.LACIÓ 
MICRO NOU A LA 
SALA D'ACTES

ES-B0701731-2
SALOM I

POMAR,S.L.
119,00

20E28-791 28/02/2020

PUBLICITAT 
REVISTA AIR 
EUROPA EDICIÓ  
MARÇ 2020

ES-B6061230-6 BITCOM, S.L. 1.875,50

2020-11343 01/03/2020
SERVEI DE 
PREVENCIO - 
MARÇ 2020

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U 1.522,82

200641 04/03/2020 TONERS ES-A0729591-8
SISTEMAS DE

OFICINAS D´ES
PLA S.A.

1.592,65

EMIT-45 05/03/2020
PROGRAMA DE 
FAMILIA - FEBRER
2020

ES-G5775463-2
EIMA BENESTAR I
DESENVOLUPAME

NT
4.821,98

2027-2020 12/03/2020

RÒTUL AMB EL 
TEXT: PALMERES 
TRACTADES AMB 
FITOSANITARIS. 
MANTENIMENT I 
JARDINS

ES-B5738777-1
TALLER DE

ROTULACIO, S.L.
326,70

1002251F2000007 31/03/2020

SERVEI DE 
RECOLZAMENT 
DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA AL
T.M. DE 
LLUCMAJOR A 
DIFERENTS 
ZONES URBANES,
REALITZAT EL 
MES DE LA DATA. 
TEMPORADA 
BAIXA MES DE 
MARÇ

ES-A7952405-4 URBASER, S.A. 9.325,35

1002251F2000008 31/03/2020 SERVEI DE 
RECOLLIDA DE 

ES-A7952405-4 URBASER, S.A. 9.639,33



RESIDUS 
SELECTIUS AMB 
CONTENIDORS 
DEL T.M. DE 
LLUCMAJOR

2020-12957 01/04/2020
SERVEI DE 
PREVENCIO - 
ABRIL 2020

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U 1.522,82

22-2020 03/04/2020
METACRILAT 
COVID

ES-B5738777-1
TALLER DE

ROTULACIO, S.L.
103,26

200852 03/04/2020

SUBMINISTRAME
NT DE TONERS 
PER A 
IMPRESORES

ES-A0729591-8
SISTEMAS DE

OFICINAS D´ES
PLA S.A.

1.117,94

EMIT-15965 31/03/2020
SERVEIS DE 
RECUPERACIÓ - 
MARÇ 2020

ES-B0762389-5
SAICA NATUR

BALEARES, S.L.
4.838,43

I004-I004/11731 15/04/2020

REPARACIO 
ALARMA 
ESCOLETA 
PENYA-SEGAT

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
72,00

75202019900020004
071

21/04/2020

ASSEGURANÇA 
FUNCIONARIS 
MUNICIPALS 
MARÇ 2020. 
POLISSA 
0011006491229. 
REBUT 
8190426583

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA  DE

SEGUROS Y
REASEGUROS S A

1.046,09

A-2750 20/02/2020

SUPORT I 
CARTELL 
UTILITZACIO I 
SENYALITZACIO 
DESA

ES-B6593108-1
CARDIAC FUTURE

IDEA S.L
226,27

EMIT-20 23/04/2020

RECANVIS 
VEHICLE 
MATRICULA 
2040FBD. POLICIA 
LOCAL

ES-B5726003-6
BALEAR DE

CARROSSERIES,
S.L

1.206,25

1002251F2000010 30/04/2020

SERVEI DE 
RECOLZAMENT 
DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA AL
T.M. DE 
LLUCMAJOR A 
DIFERENTS 
ZONES URBANES.
ABRIL 2020

ES-A7952405-4 URBASER, S.A. 9.325,35

1002251F2000011 30/04/2020

SERVEI DE 
RECOLLIDA 
SELECTIVA A 
LLUCMAJOR. 
ABRIL 2020

ES-A7952405-4 URBASER, S.A. 9.639,33

802/11-121 30/04/2020 SUPLIDOS I 
DRETS 
PROCURADOR 
DILIGENCIES 

ES-018233323-G CABOT LLAMBIAS
JOSE ANTONIO

1.188,08



PROCEDIMENT 
ABREUJAT 229/10 
I RECURS 
D'APEL·LACIÓ 
407/11 CONTRA 
GOLF MAIORIS SA

20-6 30/04/2020

68ª CERTIFICACIÓ
MANTENIMENT 
PREVENTIU, 
NORMATIU I 
CORRECTIU DEL 
MES DE ABRIL 
202013% GASTOS 
GENERALES6% 
BENEFICIO 
INDUSTRIAL BAJA 
5.81%

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES
LLUCMAJOR

14.265,78

2020-14855 01/05/2020
SERVEI DE 
PREVENCIO - 
MAIG 2020

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U 1.522,82

UFIS2005000001 04/05/2020

SERVEI 
TELEFONIC - Del 
18/03/2020 al 
17/04/2020

OT-U8699257-5
UNION TEMPORAL

DE EMPRESAS
UTE CCCXVIII

87,12

S20-340 08/05/2020

MANTENIMENT 
D'INSTAL·LACION
S ESPORTIVES - 
PISCINES. ABRIL 
2020

ES-B6253822-8
LLOP GESTIO

ESPORTIVA SL
6.021,57

RECT-8-2020 27/02/2020
HONORARIS 
ARQUITECTE

ES-043142043-T
SUMMERS RIBOT
LAURA VERONICA

1.020,60

2020-62 08/05/2020

SERVEI 
D'ASSITÈNCIA 
TÈCNICA 
AMBIENTAL PER 
LA MILLORA DE 
LA RECOLLIDA 
SELECTIVA. 
COORDINACIÓ I 
EXECUCIÓ DE LA 
CAMPANYA 
INFORMATIVA. 
ABRIL 2020

ES-B5737047-0
GRAM ILLES

BALEARS 21 S.L.
2.741,52

A-2020/A/89398 15/04/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIO. 
CEMENTIRI

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES

FORQUES SL
22,22

A-2020/A/89704 30/04/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIO. 
BRIGADA

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES

FORQUES SL
70,53

A-2020/A/89705 30/04/2020
MATERIAL 
PLATGES. MEDI 
AMBIENT

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES

FORQUES SL
7,01

A-2020/A/89706 30/04/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIO. 
ESPORTS

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES

FORQUES SL
351,69

20-158 30/04/2020 LLOGUER DE 
CONTENIDORS 

ES-B5756737-2 AVANZA
CONFIDENTIAL

93,75



DE PAPER. ABRIL 
2020

DESTRUCTION S L

FA20-436 05/05/2020

COPIES DE L' 
IMPRESORA 
LEXMARK FINS A 
FINALS D'ABRIL 
2020

ES-B5709493-0

SERVICI BALEAR
DE LES

TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIO

328,89

1435 01/05/2020
LLOGUER LOCAL 
RONDA PONENT 
10 - MAIG 2020

ES-041367015-C
SALVA ROS

MATIAS
1.734,00

7995919711 13/05/2020

INSPECCIO 
PERIODICA. RAE 
25115 F.DATA 
D'INSPECCIO: 
12/05/20 C/ 
CHURRUCA - 
ISSAC PERAL. 
ACTA: 
07/06/0379/20. 
ADMINISTRACIO 
GENERAL

ES-A8439507-8

SGS
INSPECCIONES

REGLAMENTARIA
S S.A.

181,50

7995919712 13/05/2020

INSPECCIO 
PERIODICA. RAE 
25116 F. DATA 
D'INSPECCIO: 
12/05/20 C/ 
CHURRUCA - 
ISAAC PERAL. 
ACTA 
07/06/0380/20 
ADMINISTRACIO 
GENERAL

ES-A8439507-8

SGS
INSPECCIONES

REGLAMENTARIA
S S.A.

181,50

CBF2020-52805 08/05/2020
ACCES BASIC 
INTERNET. ABRIL 
2020

ES-B5733360-1
SOLUCIONES

CORPORATIVAS
IP, SL

42,35

I005-I005/27 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
CLAUSTRE SANT 
BONAVENTURA - 
MAIG 2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
47,34

I005-I005/21 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
COL·LEGI PUBLIC 
BADIES - MAIG 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
65,00

I005-I005/22 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
ESCOLETA 
PENYA-SEGAT - 
MAIG 2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
60,09

I005-I005/23 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES C.P. 
URBANITZACIONS
- MAIG 2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
11,05

I005-I005/26 01/05/2020 SERVEI 
D'ALARMES 
C.E.I.P. SA 
MARINA - MAIG 

ES-A0704453-0 TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

69,10



2020

I005-I005/30 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
C.E.I.P. SON VERI 
- MAIG 2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
46,08

I005-I005/25 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
ESCOLETA FADA 
MORGANA - MAIG 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
42,31

I005-I005/31 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
ESCOLETA 
TRENCADORS - 
MAIG 2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
46,08

I005-I005/28 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
C.E.I.P. S' ALGAR 
INFANTIL - MAIG 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
42,30

I005-I005/29 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
C.E.I.P. S'ALGAR 
PRIMARIA - MAIG 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
42,30

I005-I005/32 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
COL·LEGI PUBLIC 
C/ RUFINO 
CARPENA - MAIG 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
32,37

I005-I005/24 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
COL·LEGI PUBLIC 
PUIG DE ROS 
URBANITZACIONS
- MAIG 2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
61,83

I005-I005/33 01/05/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
COL·LEGI REI 
JAUME III - MAIG 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES

BLINDADOS, S.A.
51,46

164-004-
PNR001N0141644

27/04/2020

ENERGIA 
ELECTRICA GAS 
C/ GOMEZ ULLA, 
27 (18/02/2020 - 
16/04/2020)

ES-A8194807-7
ENDESA ENERGIA

S.A.U
557,36

164-003-
PNR001N0063603

20/02/2020

ENERGIA 
ELECTRICA GAS 
C/ GOMEZ ULLA, 
27 (18/12/2019 - 
18/02/2020)

ES-A8194807-7
ENDESA ENERGIA

S.A.U
583,56

164-001-
PNR901N0309282

30/10/2019 ENERGIA 
ELECTRICA GAS 
C/ GOMEZ, ULLA, 

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA
S.A.U

765,11



27 (11/10/2019 - 
15/10/2019)

0020119016 15/05/2020

LLOGUER 
VESTUARIS C.M. 
ESPORTS. MAIG 
2020

ES-B2887119-2

ALGECO
CONSTRUCCIONE

S MODULARES
S.L.U.

773,67

CI0916198688 15/05/2020

SERVEI 
TELEFONIC (15-
04-2020 - 14-05-
2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE

ESPAÑA SAU
151,49

CI0916216500 15/05/2020

SERVEI 
TELEFONIC (15-
04-2020 - 14-05-
2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE

ESPAÑA SAU
4.223,34

75202019900020004
673

19/05/2020

ASSEGURANÇA 
FUNCIONARIS 
MUNICIPALS MAIG
2020. POLISSA 
0011006491229. 
REBUT: 
8177355677

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA  DE

SEGUROS Y
REASEGUROS S A

6.935,00

D20106 24/04/2020

INSPECCIÓ 
D'ÀREA DE JOCS 
SEGONS 
REQUISITS DE 
SEGURETAT DE 
LES NORMES UE.
URBANITZACIONS

ES-B8286995-9 ASES XXI SL 1.331,00

D20119 12/05/2020

INSPECCIÓ 
D'ÀREA DE JOCS 
SEGONS 
REQUISITS DE 
SEGURETAT DE 
LES NORMES UE.

ES-B8286995-9 ASES XXI SL 968,00

EMIT-12 25/05/2020
MANTENIMENT 
MALETÍ DE 
REANIMACIÓ 2020

ES-B5777230-3
GLOBAL SAFETY
EQUIPMENT S.L.

774,40

90CMUT000006 25/05/2020
SERVEI 
TELEFÒNIC

OT-U8699257-5
UNION TEMPORAL

DE EMPRESAS
UTE CCCXVIII

40,00

90CMUT000005 25/05/2020
SERVEI 
TELEFÒNIC MES 
DE MAIG 2020

OT-U8699257-5
UNION TEMPORAL

DE EMPRESAS
UTE CCCXVIII

1.559,13

FV-CR-01-2020-
010218

30/04/2020
REPARACIONS 
VEHICLES 
POLICIA LOCAL

ES-B5719527-3
PNEUMATICS
SERVERA SL

1.293,59

LA20-8 30/04/2020

CONSERVACIO 
ENLLUMENAT 
PUBLIC - ABRIL 
2020

ES-A0707796-9

URBIA
INTERMEDIACION

INGENIERIA Y
SERVICIOS SA

24.252,76



05984000000420F 30/04/2020
SERVEI 
SOCIOEDUCATIU -
ABRIL 2020

ES-B0741159-8
ENEQUIP
SERVEIS

INTEGRALS SL
13.966,81

086165050166 0091-
PNR001N0148187

04/05/2020

ENERGIA 
ELECTRICA GAS 
C/ MATEU 
MONSERRAT- 
PISCINA 
(23/03/2020 al 
23/04/2020) 
ESPORTS

ES-A8194807-7
ENDESA ENERGIA

S.A.U
2.954,97

050002338674 0652-
SNR001N0076364

05/05/2020

ENERGIA 
ELECTRICA C/ 
MEROLA 
(30/03/2020 a 
03/05/2020) EP

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI

COMERCIALIZADO
RA DE

REFERENCIA,
S.L., S.U

17,11

084006276081 0738-
SNR001N0078018

08/05/2020

ENERGIA 
ELECTRICA C/ 
ANTONI 
TORRANDELL - 
CEMENTIRI 
(31/03/2020 a 
30/04/2020) EP

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI

COMERCIALIZADO
RA DE

REFERENCIA,
S.L., S.U

308,01

050002369654 0876-
SNR001N0074802

29/04/2020

ENERGIA 
ELECTRICA C/ 
TERRAL, 29 
(22/03/2020 a 
26/04/2020) AG

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI

COMERCIALIZADO
RA DE

REFERENCIA,
S.L., S.U

59,94

050006204811 0648-
SNR001N0076052

05/05/2020

ENERGIA 
ELECTRICA C/ 
CAMPOS, 100 
(31/03/2020 a 
02/05/2020) EP

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI

COMERCIALIZADO
RA DE

REFERENCIA,
S.L., S.U

212,84

050002026404 0593-
SNR001N0091382

25/05/2020

ENERGIA 
ELECTRICA C/ 
TERRAL, 27 
(22/04/2020 a 
20/05/2020) AG

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI

COMERCIALIZADO
RA DE

REFERENCIA,
S.L., S.U

15,31

050002369654 0880-
SNR001N0093038

27/05/2020

ENERGIA 
ELECTRICA C/ 
TERRAL, 29 
(26/04/2020 a 
25/05/2020) AG

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI

COMERCIALIZADO
RA DE

REFERENCIA,
S.L., S.U

39,01

FRA-15 01/06/2020

CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ 
TEMPORADA 
2019/20 
PROGRAMA PER 
A MENORS I 
ADOLESCENTS 
EN RISC D' 
EXCLUSIÓ SOCIAL

ES-G5712427-3
FUNDACIO REIAL

MALLORCA
351,38



20-7 31/05/2020

69ª CERTIFICACIÓ
MANTENIMENT 
PREVENTIU, 
NORMATIU I 
CORRECTIU DEL 
MES DE MAIG 202

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES
LLUCMAJOR

14.265,78

LA20-10 31/05/2020

CONSERVACIO 
ENLLUMENAT 
PUBLIC - MAIG 
2020

ES-A0707796-9

URBIA
INTERMEDIACION

INGENIERIA Y
SERVICIOS SA

24.252,76

2020-16297 01/06/2020
SERVEI DE 
PREVENCIÓ MES 
DE JUNY 2020

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U 1.522,82

  

NOMBRE DE FACTURES:79

IMPORT TOTAL: 200.714,99

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

RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  FACTURES  D’EXERCICIS  ANTERIORS  SENSE
CRÈDIT DE CAIXA FIXA
Vist  que els documents acreditatius de despeses que s’han anat  presentant,  que s'indiquen a
continuació  i  que  corresponen  a  despesa  d’exercicis  anteriors  de  la  qual  es  va  ometre  la
fiscalització prèvia, no es va poder procedir a la seva aplicació pressupostària a l’exercici 2019,
atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels tècnics i regidors
corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els subministraments o serveis han estat
efectivament  realitzats  i  conforme  a  les  condicions  i  preus  acordats,  i  que  totes  elles  són
necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels distints serveis municipals i la
prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2020, i atès que ens trobem davant una despesa sense consignació
pressupostària  i  que,  per  tant,  serà anul·la  de ple  dret,  no obstant  això,  el  particular  que  ha
contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En virtut del principi general
del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un altre, neix una obligació ex lege i
l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

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

Vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i vist l’informe 2020-A-
229 (EXPD PTS 2020-3149) d’Intervenció d’omissió de la fiscalització.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i
una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, en conseqüència se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, VOX i GM)
i 9 abstencions (PSOE, MÉS, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:

Primer: Aprovar el reconeixement extrajudicial de les factures que s’han meritat com a
bestretes de caixa fixa que són d’exercicis anteriors i sense crèdit pressupostari.



NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

00 / 408 19/12/2019

COMPRA DE 20 
ENTRADES DE 
CINEMA PELS 
NINS DE LA 
POESIA DELS 
REIS 2020

ES-B0768577-9
MULTICINES

PORTO PI S.L.
110,00

F/137 11/11/2019

TREBALLS A LES 
PORTERIES DE 
FUTBOL SALA DEL
POLIESPORTIU 
SIXT EQUIP CORB
MARÍ, BADIA 
BLAVA

ES-043064817-P
MUÑOZ MARTI

GUSTAVO ISMAEL
356,95

038-0011-555037 11/11/2019

DECORACIÓ 
NADALENCA PER 
LES OFICINES DE 
BADIES

ES-B8481844-2
LEROY MERLIN

S.L.
215,47

F1-3913205 05/12/2019

APERITIUS NADAL
2019 - 48 
BOTELLES DE 
CAVA

ES-A0719574-6
SUMINISTROS
ESCALAS, SA

364,16

3461-010-339824 19/12/2019 APERITIUS NADAL ES-A4610383-4 MERCADONA S.A. 18,80

440/19 30/12/2019

CÒPIA CLAUS DE 
L'ENTRADA DE LA 
CASA 
CONSISTORIAL

ES-042942652-L
CANTALLOPS

CAÑELLAS
ANTONIA

2,00

AMZN2019-12-27 27/12/2019

FILM PER LA 
FINESTRA DEL 
DESPATX DEL 
REGIDOR A 
BADIES AMB 
EFECTE MIRALL I 
VISUALITZACIÓ 
INTERIOR

EX-EB0003718944
ZHONGHAI

YUELANG COURT
24,63

NOMBRE DE FACTURES: 7

IMPORT TOTAL: 1.092,01

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS D’INVERSIÓ
SENSE CRÈDIT DE CAIXA FIXA
Vist  que els documents acreditatius de despeses que s’han anat  presentant,  que s'indiquen a
continuació  i  que  corresponen  a  despesa  d’exercicis  anteriors  de  la  qual  es  va  ometre  la
fiscalització prèvia, no es va poder procedir a la seva aplicació pressupostària a l’exercici 2019,
atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels tècnics i regidors
corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els subministraments o serveis han estat
efectivament  realitzats  i  conforme  a  les  condicions  i  preus  acordats  i  que  totes  elles  són
necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels distints serveis municipals i la
prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2020, i atès que ens trobem davant una despesa sense consignació
pressupostària  i  que,  per  tant,  serà anul·la  de ple  dret,  no obstant  això,  el  particular  que  ha
contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En virtut del principi general
del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un altre, neix una obligació ex lege i
l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

Atès  que  l’aprovació  d’aquestes  factures  suposa  l’incompliment  del  principi  d’anualitat
pressupostària i que ens trobam davant un acte nul de ple dret, es considera necessari i obligat



atendre  les  despeses  incorregudes  per  evitar  el  perjudici  dels  tercers  contractants  amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa mitjançant la corresponent indemnització.

Vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i vist l’informe 2020-A-
226 (EXPD PTS 2019-10297) d’intervenció d’omissió de la fiscalització.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny i una
vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, en conseqüència se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, VOX i GM) i 9
abstencions (PSOE, MÉS, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial  de les factures que s’han meritat com a
bestretes de caixa fixa que són d’exercicis anteriors, i sense crèdit pressupostari.

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

A 197084 17/10/2019

MATERIAL DE 
FERRO PELS 
SERVEIS 
ESPORTIUS

ES-B0778459-8
FUNDYFORJA
BALEAR S.L.

63,77

A 196449 25/09/2019

MATERIAL DE 
FERRO PEL CAMP
DE FUTBOL DE 
S'ARENAL

ES-B0778459-8
FUNDYFORJA
BALEAR S.L.

295,82

A197747 13/11/2019
REPARACIÓ 
PORTA ANTI 
PÀNIC

ES-B0778459-8
FUNDYFORJA
BALEAR S.L.

54,53

19003136/003 14/11/2019
CAMBIAR 
BOMBILLO 
PUERTA

ES-B0760008-3
DISTRIBUIDORA

BALEAR, S.L.
220,95

19F0879 29/11/2019
FRIGORÍFIC 
OFICINES 
MUNICIPALS

ES-044326896-P
SALVA CLAR AINA

MARIA
600,00

69 19/11/2019

TAPISSAR 
VITRINES 
EXPOSICIONS AL 
CLAUSTRE

ES-X8688788-D
CARRIZO
OSVALDO
ANTONIO

254,00

A 198031 28/11/2019

MATERIAL DE 
FERRO PELS 
VESTUARIS DEL 
CAMP DE FUTBOL

ES-B0778459-8
FUNDYFORJA
BALEAR S.L.

48,71

0122/19 28/11/2019
MATERIAL PER 
CANVIAR EL PANY
A LES PISCINES

ES-B5737648-5
METALISTERIA

BALEAR SL
44,77

NOMBRE DE FACTURES: 8
                                                         IMPORT TOTAL: 1.582,55

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

MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  PER  A  LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ANTECEDENTS
En data 14 de març de 2020, mitjançant publicació en el BOE número 67, va entrar en vigor el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La declaració, que afecta tot el territori nacional, resulta, segons es desprèn de la mateixa norma,
indispensable per fer front a aquesta situació, greu i excepcional.



Per afrontar la crisi, entre altres mesures, l’esmentat Reial decret estableix en el seu article 10
aquelles  mesures  de  contenció  en  l'àmbit  de  l'activitat  comercial,  equipaments  culturals,
establiments  i  activitats  recreatius,  activitats  d'hostaleria  i  restauració,  i  altres  d'addicionals,
establint que: 

“1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción
de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de
primera necesidad,  establecimientos farmacéuticos,  médicos,  ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos,
equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio
por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra
actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de
contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos
en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que
consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de
evitar posibles contagios.

3.  Se suspende la apertura al  público de los museos,  archivos,  bibliotecas,  monumentos,  así
como de los  locales  y  establecimientos  en  los que  se desarrollen  espectáculos  públicos,  las
actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente
servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.”

Amb posterioritat a l’esmentat Reial decret, les Ordres del Ministeri de Sanitat SND/399/2020,de 9
de maig, SND/414/2020, de 16 de maig, SND/442/2020, de 23 de maig, i SND/507/2020, de 6 de
juny, han flexibilitzat determinades restriccions d’àmbit nacional establertes pel Reial decret, per a
la transició cap a una nova normalitat.

Avui segueix vigent l’estat d’alarma.

L’activitat desenvolupada als centres esportius municipals es troba entre les assenyalades en el
punt 3 de l’esmentat article 10, i ha quedat suspesa des del moment de l'entrada en vigor del RD
463/2020, és a dir, del 14 de març de 2020. Des del passat 25 de maig, amb l’entrada en vigor de
la  Fase  2  de  la  desescalada,  es  permet  el  desenvolupament  d’aquesta  activitat  però  amb
limitacions respecte, entre altres, a l’aforament. No obstant això, la data d’inici de l’activitat als
centres esportius d’aquest Ajuntament, amb restriccions, és el 4 de juny passat.

Per  aquest  motiu es proposa la modificació de l’Ordenança reguladora del  preu públic  per  la
prestació  de  serveis  i  la  utilització  d’instal·lacions  esportives,  mitjançant  la  introducció  d’una
disposició transitòria per la qual el preu públic no serà exigible des de l’inici de l’estat d’alarma, el
14 de març de 2020, fins al 3 de juny de 2020. A partir del 4 de juny de 2020 s’exigirà el pagament
a les persones usuàries que efectivament utilitzin els serveis i/o instal·lacions en funció dels que
estiguin permesos a cada fase de la desescalada o de la nova normalitat.

Aquesta disposició transitòria serà d’aplicació fins al 31 de desembre de 2020, i no s’aplicarà a
partir de l’1 de gener de 2021, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que en aquesta intervenció
contestaran als punts 6, 7, 8 i 9, ja que són similars, i com ja han dit en totes les reunions que
s’han fet, per part del seu partit a tot el que siguin millores per tornar a llançar el comerç, etc.



tindran en seu suport, i així serà per a les mesures que es presenten als altres punts que ha dit
abans.  El  batle  agraeix  al  PSOE  que  estiguin  al  costat  de  tota  la  Corporació  en  aquests
assumptes.

La Sra. Maria Barceló (MES) diu el seu grup també votarà a favor les modificacions de totes les
ordenances presentades avui,  ja  que hi  estan d’acord.  A més, n’hi  ha algunes que ells  varen
demanar  i  creuen que s’han posat  en marxa,  però també demanen anar  molt  més allà  amb
aquestes ajudes cap a les famílies, comerços i les petites empreses i començar. El batle agraeix el
suport i diu que com ja s’ha parlat en les comissions, això és una primera passa i a poc a poc els
agradaria donar més ajudes. Per això ho aniran estudiant amb el tècnics de la Casa, que són els
que els assessoren sobre com ho poden fer dins el marge de la legalitat.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) vol agrair aquesta disposició que té l’equip de govern, que els ha
mantingut  en una comunicació constant  sobre totes les mesures que es podien dur  endavant
durant aquest període. Per altra banda, la seva recomanació i la seva petició seria que en el que
queda de legislatura es faci feina en aquest assumpte i se segueixi en la mateixa línia, perquè
acaba de començar una etapa difícil a la nostra vida. El batle també agraeix el suport i diu que la
intenció de l’equip de govern és seguir en la mateixa línia, i que quan tenguin noves decisions en
aquests assumptes els les faran arribar.

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

Primer. Aprovar inicialment, i en el supòsit que no es presentin al·legacions en el període
d’informació  pública,  també  definitivament,  la  modificació  de l’Ordenança  reguladora  del  preu
públic per la prestació de serveis i la utilització d’instal·lacions esportives, conforme a la proposta
que figura en l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la
publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer.  Una vegada acabat el  termini  d’informació pública es resoldran, si  s'escau, les
al·legacions  presentades  i  s’aprovarà  definitivament.  En  cas  que  no  se’n  presentin,  l’acord
s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar el text íntegre de l’ordenança en el BOIB,
el qual entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE LES ESCOLETES D’EDUCACIÓ INFANTIL

ANTECEDENTS
En data 14 de març de 2020, mitjançant publicació en el BOE número 67, va entrar en vigor el
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La declaració, que afecta tot el territori nacional, resulta, segons es desprèn de la mateixa norma,
indispensable per fer front a aquesta situació, greu i excepcional.

Per a afrontar la crisi, entre altres mesures, l’esmentat Real decret estableix en el seu article 9
aquelles mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació, i estableix que: 

“1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados,
cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades
educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las
modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.”

Amb posterioritat a l’esmentat Reial decret, les Ordres del Ministeri de Sanitat SND/399/2020,de 9
de maig; SND/414/2020, de 16 de maig; SND/442/2020, de 23 de maig, i SND/507/2020, de 6 de



juny, han flexibilitzat determinades restriccions d’àmbit nacional establertes pel Reial decret, per a
la transició cap a una nova normalitat.

Avui segueix vigent l’estat d’alarma.

L’activitat desenvolupada a les escoles d’educació infantil es troba entre les assenyalades al punt
1 de l’esmentat  article  9,  i  ha quedat  suspesa des del  moment  de l’entrada en vigor  del  RD
463/2020, és a dir, del 14 de març de 2020. Des del passat 25 de maig, amb l’entrada en vigor de
la  Fase  2  de  la  desescalada,  es  permet  el  desenvolupament  d’aquesta  activitat  però  amb
limitacions respecte, entre altres, a l’aforament. No obstant això, la data d’inici de l’activitat de les
escoles d’educació infantil d’aquest Ajuntament és el dia 11 de juny de 2020.

Per aquest  motiu es proposa la modificació de l’Ordenança reguladora del  preu públic  per  la
prestació dels serveis de les escoles d’educació infantil, mitjançant la introducció d’una disposició
transitòria per la qual el preu públic no serà exigible des de l’inici de l’estat d’alarma, el 14 de març
de 2020, fins al 10 de juny de 2020. A partir de l’11 de juny de 2020 s’exigirà el pagament a les
persones usuàries que efectivament utilitzin els serveis en funció de les restriccions que estiguin
en vigor a cada fase de la desescalada o de la nova normalitat.

Aquesta disposició transitòria serà d’aplicació fins al 31 de desembre de 2020, i no s’aplicarà a
partir de l’1 de gener de 2021, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i
una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, en conseqüència se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar inicialment, i en el supòsit que no es presentin al·legacions en el període
d’informació  pública,  també  definitivament,  la  modificació  de l’Ordenança  reguladora  del  preu
públic per la prestació dels serveis de les escoles d’educació infantil, conforme a la proposta que
figura a l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la
publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer.  Una vegada acabat el  termini  d’informació pública es resoldran, si  s’escau,  les
al·legacions  presentades  i  s’aprovarà  definitivament.  En  cas  que  no  se’n  presentin,  l’acord
s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar el text íntegre de l’ordenança en el BOIB,
el qual entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  LA
UTILITZACIÓ O PER L’APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

ANTECEDENTS
En data 14 de març de 2020, mitjançant la publicació en el BOE número 67, va entrar en vigor el
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La declaració, que afecta tot el territori nacional, resulta, segons es desprèn de la mateixa norma,
indispensable per fer front a aquesta situació, greu i excepcional.

Per afrontar la crisi, entre altres mesures, l’esmentat Reial decret estableix en el seu article 10
aquelles  mesures  de  contenció  en  l'àmbit  de  l'activitat  comercial,  equipaments  culturals,
establiments  i  activitats  recreatius,  activitats  d'hostaleria  i  restauració,  i  altres  d’addicionals,
establint que: 

“1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción
de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de
primera necesidad,  establecimientos farmacéuticos,  médicos,  ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos,
equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio



por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra
actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de
contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos
en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que
consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de
evitar posibles contagios.

3.  Se suspende la apertura al  público de los museos,  archivos,  bibliotecas,  monumentos,  así
como de los  locales  y  establecimientos  en  los que  se desarrollen  espectáculos  públicos,  las
actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente
servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.”

Amb posterioritat a l’esmentat Reial decret, les Ordres del Ministeri de Sanitat SND/399/2020, de 9
de maig; SND/414/2020, de 16 de maig; SND/442/2020, de 23 de maig, i SND/507/2020, de 6 de
juny, han flexibilitzat determinades restriccions d’àmbit nacional establertes pel Reial decret, per a
la transició cap a una nova normalitat.

Avui segueix vigent l’estat d’alarma.

Les activitats de parades de venda i de restauració es troben entre les assenyalades als punts 1 i
4, respectivament, de l’esmentat article 10. 

La declaració de l'estat d'alarma ha provocat, a més d’una crisi sanitària, una aturada en l'activitat
econòmica. Per aquest motiu i amb la finalitat de contribuir a pal·liar els efectes derivats de la crisi
ocasionada per la Covid-19, es proposa la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per  la  utilització  privativa  o  per  l’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  mitjançant  la
introducció d’una disposició transitòria per la qual:

Per una banda la taxa no serà exigible als fets imposables derivats de l’ocupació de via pública o
terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements de caràcter desmuntable, per extensió de
l’activitat, amb finalitat lucrativa, des de l’inici de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020, fins al 31
de desembre de 2020.

I d’altra banda, la taxa no serà exigible als fets imposables derivats de l’ocupació de la via pública
o de terrenys d’ús públic per  parades de venda de fruita,  verdures, hortalisses, flors i  plantes
naturals, comestibles i similars, així com per les parades dels mercats ambulants i mercats de
segona mà, mercadillos, des de l’inici de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020, fins a la data de
la seva finalització, i a partir d’aquesta s’aplicarà una bonificació del 20 % de la taxa fins al 31 de
desembre de 2020.

Aquesta  disposició  transitòria  serà  d’aplicació  fins  al  31  de  desembre de 2020,  i  per  tant  la
suspensió i bonificació previstes en aquesta no seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2021,
sense necessitat d’adoptar un nou acord.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i 
una vegada vist el dictamen el batle puntualitza que hi ha una errada en el tant per cent que s’ha 
dit a la proposta, ja que ha de ser d’un 20 % i no d’un 10 %. Demana que es corregeixi i el 
secretari en pren nota.



El Sr. Bernadí Vives (PI) diu el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta com de totes les altres,
però en aquesta troben que, així com es fa una bonificació del 100 % fins al 31 de desembre a
una certa ocupació, a la resta d’ocupació s’hauria de fer el mateix (mercadets, llocs de fruites i
verdures i llocs ambulants que venen), perquè això també és un bé per a la resta, i aquesta era
una proposta del seu grup, que ja exposaren a la Comissió.

El batle diu que a l’equip de govern també els agradaria que aquesta taxa fos bonificada amb un
percentatge més alt, però pel que els diuen els serveis tècnics i  per altres temes se’ls fa molt
difícil.

La Sra. Noemí Getino (CS) diu que agraeix el comentari del Sr. Vives i que ella no tindria cap
problema que es tornàs a revisar l’assumpte. Explica que l’elecció del 20 % del percentatge ha
estat definida pels serveis d’Economia de l’Ajuntament, que han vist que les taxes de mercats són
molt més importants i abundants per a l’Ajuntament que les de les terrasses, i que es necessitaven
aquests ingressos. Però com ja ha dit, des de la seva regidoria no tenen cap problema a tornar a
revisar-ho i que aquest percentatge sigui major, sempre que els tècnics ho avalin, ja que estan
d’acord amb el Sr. Vives.

El Sr. Vives diu que si és per qüestions econòmiques, en aquests moments tot ho és, ja que estan
en una crisi generada pel COVID-19 i s’han fet números pertot. Entén que els serveis econòmics
hagin pres aquestes decisions, però això és el que l’equip de govern ha de gestionar en aquests
moments, com mirar de treure els doblers d’una altra banda, si no tot seria molt fàcil. Tampoc es
tracta d’unes grans quantitats, i si volen lluitar, ja que l’altre dia es feia propaganda que aquest
Ajuntament posava un milió d’euros per la lluita contra la COVID-19, i no són capaços de treure
seixanta mil euros d’aquest milió per a aquest assumpte, creu que es pot tornar estudiar si hi ha
una altra solució, ja que creu que seria un bé per a tots.

El batle diu que això és una primera passa i que no saben què succeirà en els pròxims mesos,
que pareix que la situació serà més difícil. El que vol tota la Corporació és arribar a les màximes
ajudes i als màxims col·lectius, dins tot el possible i dins les competències d’aquest Ajuntament, i
sempre respectant la legalitat. De totes formes estan d’acord que es pot tornar a revisar. També
diu que l’Ajuntament de Llucmajor  ha estat  uns dels  pocs ajuntaments que no ha suspès els
mercats i sempre ha estat al costat dels mercaders, cosa que els han agraït,  i  això també és
gestió.

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

Primer. Aprovar inicialment, i en el supòsit que no es presentin al·legacions en el període
d’informació pública, també definitivament, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local, conforme a la
proposta que figura a l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la
publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer. Una vegada acabat el  termini  d’informació pública es resoldran,  si s’escau,  les
al·legacions  presentades  i  s’aprovarà  definitivament.  En  cas  que  no  se’n  presentin,  l’acord
s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar el text íntegre de l’ordenança en el BOIB,
el qual entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

MODIFICACIÓ  DE  L’ARTICLE  4  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  DE  L’IMPOST  DE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Vista  la  necessitat  d’adaptar  la  redacció  de  l’ordenança  fiscal  existent  a  la  possibilitat  que
ofereixen les noves tecnologies per  poder autoliquidar  a través de la web i  pagar l’impost  de
construccions,  instal·lacions  i  obres  a  través  de  la  passarel·la  de  pagaments  habilitada  per
l’Ajuntament, es proposa una nova redacció per a l’article 4 d’aquesta Ordenança de la manera
següent:



ARTICLE 4. Gestió i recaptació
L’impost  s’exigirà en  règim  d’autoliquidació.  Els  subjectes  passius  estan obligats  a  practicar

l’autoliquidació amb l’imprès habilitat a l’efecte per l’administració (ja sigui a les oficines
municipals OAC o a través de la web municipal) i a abonar-la:

La  referida  autoliquidació  i  el  conseqüent  ingrés  de  la  quota  s'hauran  de  fer  quan  s'iniciï  la
construcció, instal·lació o obra, i, en tot cas, s’haurà d’abonar dins el mes següent des de
l’adopció de l'acord de concessió o atorgament de la llicencia d'obres o urbanística, encara
que no es dugui a terme l’esmentat inici.

En el moment que es presenti declaració responsable o comunicació prèvia.

2. La base imposable de l’autoliquidació quedarà determinada en funció del pressupost presentat
pels interessats, sempre que hagi estat visat pel col·legi professional corresponent. Quan el visat
no  sigui  un requisit  preceptiu  la  base  es  determinarà  en funció  del  pressupost  presentat  per
l’interessat.
3.  Quan es modifiqui  el  projecte  de  construcció,  instal·lació  o  obra i  suposi  un  increment  de
pressupost  els  subjectes  passius  hauran  de  presentar  l’autoliquidació  complementària  per  la
diferència entre el pressupost inicial i el modificat, amb subjecció als terminis, requisits i efectes
indicats anteriorment.
4.  Quan  els  subjectes  passius  no  hagin  abonat  l’autoliquidació  per  l’impost  en  els  terminis
anteriorment assenyalats,  o bé s’hagi  presentat  per  un import  inferior  a la quota resultant  del
pressupost aportat, l’àrea d’Urbanisme practicarà la notificació d’una liquidació per la quantitat que
procedeixi, sense perjudici de la incoació del corresponent expedient d’infracció tributària en els
termes de l’article 191.1 de la LGT.
5.  Finalitzada  la  construcció,  instal·lació  o  obra,  i  tenint  en  compte  el  cost  real  i  efectiu,
l’Administració,  des  del  seu  departament  d’Urbanisme,  mitjançant  l’oportuna  comprovació
administrativa i  la  valoració definitiva de l’obra efectuada pel  seu director,  visada pel  Col·legi i
presentada per l’interessat per a l’obtenció de la llicència d’ocupació o primera utilització o per a
l’obtenció del certificat d’innecessarietat d’aquesta, de conformitat amb l’article 382 del Reglament
de la LOUS, es modificarà,  si  escau,  la base imposable i  n’emetrà la corresponent  liquidació
definitiva.  L’obtenció  de  la  llicència  d’ocupació  o  primera  utilització,  o  del  certificat
d’innecessarietat, sense perjudici de les formalitats previstes en aquesta ordenança, requerirà, a
més, l’acreditació del pagament de l’autoliquidació de l’alta de la taxa de fems i còpia del model
900D com a comprovant d’haver tramitat l’alteració cadastral corresponent davant la Secció de
Cadastre d’aquest Ajuntament o a la Gerència Regional d’Illes Balears.
6. Els subjectes passius estaran igualment obligats a presentar la declaració del cost real i efectiu
de  les  construccions  i  instal·lacions  i  a  abonar  la  liquidació  definitiva.  Un  cop  acabades  les
construccions,  instal·lacions  o  obres  en el  termini  d’un mes els  subjectes  passius  hauran de
presentar a Urbanisme la declaració del cost real i efectiu.
7. En el cas que s’iniciïn obres gravades per l’ICIO sense haver sol·licitat i concedit la llicència
preceptiva, o sense haver realitzat la comunicació prèvia o declaració responsable, les actuacions
que es  puguin  dur  a terme en matèria  d’infraccions  urbanístiques  seran independents de les
previstes en aquesta Ordenança.
8. Els subjectes passius podran, en el moment de practicar la corresponent autoliquidació, aplicar-
se les bonificacions que, si s’ecau, pertoquin, sempre que s’adjunti la documentació necessària
per a la seva verificació i no tinguin caràcter rogatori.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i
una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, en conseqüència se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Únic.  Aprovar la modificació del text de l’Ordenança fiscal de l’CIO tal com s’assenyala
anteriorment.

RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS DEL PATRONAT MOLÍ D’EN
GASPAR



L’any 2017 l’Organisme Autònom Molí d’en Gaspar va quedar sense crèdit pressupostari per tal de
comptabilitzar el reconeixement de l’obligació a favor de l’AEAT (CIF Q 2826000H) per import de
135 euros corresponents a un embargament de l’AEAT per falta de presentació de dades censals
del Patronat.

Durant els exercicis 2018 i 2019 la institució Organisme Autònom del Molí  d’en Gaspar no va
aprovar cap tipus de pressupost, ni tan sols prorrogat, per tant, va ser impossible procedir a la
comptabilització de les despeses dels exercicis en qüestió. En aquests dos anys les despeses que
es carregaren a l’únic compte del qual disposa el Patronat foren:

ANY 2018  45€ DILIGÈNCIA D’EMBARGAMENT
ANY 2018           102,53€ COMISSIONS BANCÀRIES BANKIA
ANY 2019           180,00€ DILIGENCIA D’EMBARGAMENT
ANY 2019           105,00€ COMISSIONS BANCÀRIES BANKIA    

Davant  la  falta  de pressupost  d’aquests  exercicis  i  que  aquestes  despeses  es  carregaren al
compte operatiu que el Molí d’en Gaspar té obert al seu nom a Bankia, un cop que en data de
maig de 2020 consten prorrogats els exercicis 2018 i 2019 del Molí, s’ha procedit a comptabilitzar
en  PAD (pagaments  amb aplicació  diferida)  dins  el  2018 i  2019 segons els càrrecs bancaris
respectius.

Per tant, vist que al 2020 el Molí d’en Gaspar disposa d’un Pressupost aprovat. 

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, VOX i GM) i 9 abstencions
(PSOE, MÉS, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:

Únic.  Aplicar els PAD del 2017, 2018 i 2019 que no es varen poder aplicar abans per
manca de pressuposts en vigor, i com que corresponen a obligacions reconegudes que provenen
d’exercicis anteriors, procedeix el seu reconeixement per part del Ple o organisme equivalent del
Molí d’en Gaspar.

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  DEL  PP  RELATIVA  A  LA  RENÚNCIA  TEMPORAL  A
L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS
En aplicació del que preveu l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i  de
règim local de les Illes Balears, es presenta al Ple de la corporació la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

En aquests  moments de crisi  sense precedents  a  causa  de  la  COVID-19 ens trobem en  un
moment  de  total  incertesa  i  amb  una  crisi  sanitària  que  provocarà  una  crisi  social  i
econòmica que afectarà  milers de famílies del nostre país.

Des de l’Administració local,  i  nosaltres en particular  com a ajuntament,  volem prioritzar  l’ajut
social reforçant i donant tot el suport necessari a les persones i a l’atenció social, posant
tots els mitjans necessaris perquè els veïnats i veïnades del nostre municipi en surtin al
menys perjudicats possible.

En el ple extraordinari de dia 26/06/2019 es va establir, amb càrrec al pressupost municipal de
l’Ajuntament de Llucmajor, una assignació econòmica mensual de 400 € per a cada grup
polític, i de 75 € per regidor electe, i consideram apropiat destinar temporalment les dites
aportacions a la despesa social de l’Ajuntament. 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Únic. Destinar l’assignació de tres mesos dels grups polítics que s’adhereixin a la present
proposta a la partida creada per a emergència social per tal de donar suport a totes aquelles



persones, agrupacions o associacions afectades per  la crisi social  i  econòmica a causa de la
COVID-19.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que el seu partit s’abstindrà en
aquest punt, però en haver sortit a premsa i ja que altres agrupacions del PSOE i fins i tot els seus
congressistes del PSOE ho han fet, ells donaran tres mesos, però volen tenir la llibertat per elegir
a qui ho donen. Per tant la idea és donar un mes a una associació de Llucmajor, un mes a una
associació  de  s’Arenal  i  l’altre  mes  a  una  associació  d’Urbanitzacions.  En  el  proper  plenari
donaran compte de la destinació de l’aportació en concret.

El batle diu que el Partit Popular donarà els tres mesos i signaran. Afirma que és veritat que es va
dir que aquesta decisió era voluntària, i ells com a partit creuen que és una de les opcions que ha
de quedar al municipi, perquè també s’utilitzi per als temes de les emergències socials de les
quals varen estar parlant.

La Sra. Maria Barceló (MES) diu que el seu grup també es vol afegir a la proposta, ja que varen
dir que hi estaven d’acord des del principi, i més des del moment que es va saber que es podia
destinar a temes d’emergència social. Indica que en el seu grup s’ha vist bé i agraeixen que s’hagi
pogut fer d’aquesta manera, amb el consens de la gran majoria del Plenari i sense personalismes.

La  Sra.  Noemí  Getino  (CS)  diu  que  el  seu  grup  també  renunciarà  a  aquests  tres  mesos  i
s’adhereixen a  la  proposta.  De  fet  el  grup  CS  Llucmajor  sempre  fa  un  ús  molt  responsable
d’aquesta  assignació  i  no  ajusten  les  seves  despeses  a  l’assignació  que  tenen,  sinó  a  les
necessitats reals del seu grup. Per això poden dir amb orgull que de la designació de l’any 2019
ha tornat tot al flux de l’Ajuntament. De fet no es va arribar a ingressar en compte, i encara no han
generat cap despesa amb l’assignació del 2020, per tant poden renunciar a aquests tres mesos.
També diu que es comprometen a utilitzar prudentment aquests diners, per així a finals d’any
poder tornar la quantitat més gran possible i fer una ajuda addicional a tot aquest assumpte. 

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el vot del seu grup és a favor de la
proposta, per tant s’adhereixen a la renúncia de l’assignació d’aquests tres mesos. Per altra banda
vol agrair públicament a les parròquies de Badia Blava, així com la de s’Arenal i l’entitat Càritas
Llucmajor, la bona feina que estan realitzant.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) diu que el sentit del vot del seu grup serà favorable a aquesta
mesura, i a més els agradaria proposar, si fos possible, que l’aportació per part del grup Unides
Podem fos fins a finals de l’any 2020. També volen donar les gràcies per l’aportació que fan tots
els partits, encara que el PSOE la farà de forma individualitzada i puntual, però serà benvinguda.
Afegeix que el seu partit a les Illes Balears ha fet una aportació a Càritas i Sos Mamás de 40.000
€ i  espera que aquest  sigui  un exemple per a tots els partits de les Illes,  ja  que han de ser
conscients d’aquesta situació que estem vivint. 

El batle diu que en principi la proposta consensuada era per la renúncia temporal de tres mesos,
però si  algun partit  ho vol  fer  d’una  altra  manera o  amb uns altres terminis no hi  haurà cap
problema.

El Sr. Guillermo Roig (ASI), com ja varen dir en la comissió i en la mateixa línia del que ha dit el
Sr. Estarellas, informa que el seu grup donarà suport a la proposta, però ells decidiran a qui anirà
destinada la seva subvenció.

El batle demana al secretari si s’ha de signar el document de la renúncia. El secretari explica que
si queda constància en acta del que es diu dels grups que la signaran no hi ha inconvenient que
es signi al final de la sessió, però el que ha de quedar clar en aquests moments no és quins grups
hi voten a favor, sinó a quins grups afectarà la proposta.

Aclarit això, el batle diu que la proposta afectarà els grups PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP,
VOX i PI.

Tot seguit, i una vegada acabades les  intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 14 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, VOX, MÉS, UP i PI) i 7 abstencions
(PSOE, ASI i GM) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes en què s’acaba de
transcriure.



PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  DEL  PSOE  RELATIVA  A  SOLUCIONAR  DE  MANERA
COORDINADA  AMB  LES  DIFERENTS  INSTITUCIONS  DE  LES  NOSTRES  ILLES  ELS
PROBLEMES DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR

A continuació el  Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) llegeix la proposta presentada pel  seu grup, que
textualment diu el següent.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  crisi  de  la  COVID-19  ha  generat  dificultats  per  a  molts  de  treballadors  i  treballadores  de  serveis
essencials que han continuat la seva activitat amb veritables problemes de conciliació. Tancades les escoles
per raons sanitàries, i descartada l’opció dels avis i les àvies per ser població de risc, s’ha evidenciat per una
banda la gran funció social que aquests fan, i per l’altra, les mancances o les dificultats de les famílies per
poder conciliar que són cobertes precisament pels avis.

La reobertura de l’activitat comercial i el començament de la temporada una vegada s’obrin fronteres i operin
els vols nacionals i internacionals, en un context de caiguda d’ingressos de les famílies, són situacions que
requereixen  el  màxim suport  institucional  per  garantir  el  dret  a  la  conciliació  laboral  i  familiar  amb  les
màximes garanties de seguretat per als infants.

Sabem que les excedències i reduccions de jornades per cura d’infants i persones grans té un component
de gènere, on les dones són les que sempre majoritàriament s’acaben acollint a aquestes reduccions, per
raons històriques i perquè són les que tenen treballs més precaris i pitjor remunerats.

Segons una enquesta del Club de las Malasmadres, la coresponsabilitat ha empitjorat durant l'estat d'alarma
en el 13 % de les llars espanyoles, mentre que en el 66 % s'ha mantingut igual.  

A la reunió de la Conferència de Presidents de dia 10 de maig la presidenta del Govern de les Illes Balears,
Francina  Armengol,  va  explicar  que  les  Illes  Balears  estaven  fent  feina  en  un  pla  de  conciliació  que
permetés als  pares i  mares tenir  més eines  per  conciliar,  i  alhora va reclamar  al  president  del  Govern
d’Espanya, Pedro Sánchez, un pla estatal de conciliació de la vida laboral i familiar.

A través de la col·laboració institucional s’està fent feina per reforçar les escoles d’estiu, mobilitzant més
recursos,  amb  més  opcions  de  reforç  educatiu  en  els  centres  educatius,  recorrent  a  professors  que
voluntàriament vulguin participar  en aquestes classes de reforç, a més de plantejar activitats esportives,
culturals i lúdiques per enfortir els vincles socials trencats aquests mesos d’estat d’alarma.

A més de tots els recursos propis que es puguin mobilitzar per garantir el dret a la conciliació, necessitem
del  suport  el  Govern  d’Espanya  per  complementar  les  mesures  i  els  recursos,  dintre  del  seu  àmbit
competencial.

Per tot això,  el  grup municipal del  PSIB-PSOE presenta la següent proposició al Ple de l’Ajuntament de
Llucmajor: 

        1. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears a seguir treballant per solucionar de manera
coordinada amb les diferents institucions de les nostres illes (Govern, consells insulars i ajuntaments) els
problemes de conciliació laboral i familiar.

2. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears a impulsar programes de suport específics
per a les famílies monoparentals.
3. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern d’Espanya  a presentar de manera urgent mesures urgents en
matèria de conciliació per ajudar les institucions i les famílies a fer front al cost de la conciliació. Cost que
serà més alt per a l’Administració pel major esforç sanitari, de nombre de professionals i de fer grups més
petits.
4. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern d’Espanya que relaxi la pressió burocràtica als ajuntaments
perquè puguin contractar amb més agilitat serveis de conciliació clau per a les famílies.
5. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern d’Espanya a permetre als ajuntaments i consells utilitzar els
doblers que tenen estalviats als bancs en serveis de conciliació de la vida laboral i familiar.
6. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern d’Espanya a garantir i regular el teletreball més enllà de l’estat
d’alarma, garantint  els drets dels treballadors i treballadores, així com establint protocols que garanteixin
índexs objectius de productivitat i els mateixos drets, remuneracions i promoció professionals a les persones
que desenvolupen teletreball que les que fan feina presencial. Es considerarà el progenitor responsable de
la família monoparental col·lectiu prioritari a efectes de sol·licitud per desenvolupar teletreball.



7. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern d’Espanya a facilitar la flexibilitat horària, les adaptacions de
jornada sense que comporti pèrdua salarial per als treballadors i treballadores per a la cura de menors.
8. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern d’Espanya a modificar la Llei 3/2007, de 22 de març, d'igualtat
efectiva de dones i homes, i la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a la promoció de la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treballadores amb el sentit d’excloure els permisos, reducció de jornada i
excedències per cura de familiars fins al segon grau d'afinitat, impulsant la coresponsabilitat respecte dels
familiars per consanguinitat, sigui home o dona el que tingui el parentesc.
9. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern d’Espanya perquè es regulin les excedències i reduccions de
jornada de tal  manera que siguin ambdós progenitors  i  successivament  els  que  hagin  de compartir  les
excedències  o  reduccions  de  jornada,  al  mateix  temps  que  durant  els  períodes  d'aquests  permisos
comparteixin les bases de cotització a la seguretat social, les quals seran sumades i dividides per dos, de tal
manera que durant tota l’excedència o reducció de jornada siguin iguals per a ambdós progenitors.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, i 
una vegada vist el dictamen el batle, com a portaveu del Grup Popular, diu que el vot del seu grup 
serà a favor de la proposta.

La Sra. Maria Barceló (MÉS) diu que el seu grup també donarà suport a la proposta i que els
consta que, així com s’ha indicat en l’exposició de la proposició, el Govern hi està fent feina. A
principi de mes ja es va presentar un pla amb mesures extraordinàries per a aquest estiu, amb
una dotació econòmica bastant important, i es posarà en marxa una mesa de conciliació. Per tant,
tot allò que sigui consensuat en aquest camí tindrà el suport del seu grup.

La Sra. Noemí Getino (CS) diu que des del seu grup també donaran suport a aquesta proposta, ja
que per al seu partit la conciliació laboral i familiar és un tema molt important des de sempre. I com
es veu en la proposta, en la conciliació hi ha molta feina a fer i d’una manera coordinada per totes
les administracions, partits polítics, agents socials i famílies. Diu que conciliar és un terme que
moltes de vegades es queda curt, com en el tema de les guarderies per poder deixar-hi els nins.
Però això no és una resposta al problema complet i requereix mesures molt més valentes per part
de les administracions,  com poden ser  flexibilitzar  el  horaris de treball  i  instaurar  i  facilitar  el
teletreball, i en aquest cas pot dir per experiència com a empresària que suposa una relació molt
bona tant per a l’empresa com per al treballador. Per tant des de CS sempre donaran suport a
propostes en aquest sentit.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el seu grup votarà en contra de la
proposta, perquè són firmants del manifest de competències clares i creuen que aquesta proposta
s’hauria de presentar davant el Parlament de les Illes Balears, Consell i administracions pròpies a
qui competeixi. 

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) diu que el vot del seu grup serà favorable a aquesta proposta i que
el Ministeri que gestiona UP a escala nacional es prepara per dur endavant un reglament que sigui
útil  per  a les  administracions públiques  i  a  més per  dur  a  terme aquesta tasca,  que és molt
important. També vol dir a la Sra. Getino que hi ha vegades que el sorprèn amb la seva exposició,
però està satisfet que pensin igual en aquest sentit.

Tot seguit  el  Sr.  Oliver fa arribar el  seu agraïment a tos els grups que han donat  suport a la
proposta, i una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb
19 vots a favor (PP, CS, ASI, VOX, GM, PSOE, MÉS, UP i PI) i 2 vots en contra (LLIBERTAT
LLUCMAJOR)  per  majoria  s’aprova  la  proposta  en  els  mateixos  termes  en  què  s’acaba  de
transcriure.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PSOE PER A LA REPROVACIÓ DEL TINENT DE BATLE
SR. ALEXANDRO GAFFAR

A continuació el portaveu del PSOE, Sr. Gregorio Estarellas, llegeix la proposta que textualment
diu el següent:

Moltes són les promeses que l’equip de govern de Llucmajor i els partits que l’integren varen fer
durant la campanya electoral, fins i tot amb el mateix acord de governabilitat, especialment en el
punt núm. 7, el literal del qual és “Tolerància 0 a la corrupció o corrupteles, promovent la màxima



transparència en les institucions públiques”. Promeses que com tots hem pogut comprovar es van
incomplint dia rere dia. 

Els fets que anem coneixent demostren la forma arbitrària i partidista que tenen d'actuar en la vida
pública membres de l'equip de govern, i especialment el Sr. Gaffar. 

Un dels fets més destacats va ser el protagonitzat pel Sr. Gaffar i el seu assessor el Sr. Pascual:
l'episodi de la retirada dels pilons de la zona del Balneari de la Urbanització des Puigderrós.

En la  passada legislatura (2015-2019) el  senyor Miguel  Pascual,  que a la data  de la retirada
d'aquests pilons era l'assessor del partit polític Llibertat Llucmajor, va mantenir una reunió amb
l'alcalde de Llucmajor,  en aquell  moment el senyor Bernardí Vives,  i  la  regidora de Turisme i
Urbanitzacions, Lucía Escribano, en la qual, esgrimint-se en aquell moment com a propietari de
l'empresa  SCUBA  BAHIA  SL,  sol·licitava  la  immediata  retirada  dels  referits  pilons,  ja  que
defensava  que  aquests  li  ocasionaven uns  perjudicis  econòmics.  En  aquesta  reunió  se  li  va
comunicar que pel fet que l'Ajuntament de Llucmajor prioritzava la seguretat viària no es procediria
a retirar-los.

El 30 de gener de 2020 el subinspector de la Policia Local de Llucmajor, a petició del 2n tinent
d'alcalde Alexandro Gaffar, va realitzar un informe policial en referència a la «Retirada de pilons
en la zona del Balneari de la Urbanització des Puigderrós», on assenyala que: «Des del punt de
vista de la seguretat viària, es considera que l'actual senyalització i limitació han de mantenir-se.»

Per tant, sense atendre l'informe de la Policia, el Sr. Gaffar, dia 5 de febrer de 2020, va signar el
decret que ordenava la retirada dels pilons, en un acte d'autoritarisme, assumint competències
impròpies i  amb l'objectiu de presumptament beneficiar  l'empresa del  seu assessor  municipal.
Posteriorment, aquests pilons van ser reposats, ja que la seva retirada suposava un greu perill per
a la seguretat.

Per tot això, el Grup Municipal del PSIB-PSOE a l'Ajuntament de Llucmajor presenta la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer. Reprovar el Sr. Alexandro Gaffar.

Segon. Instar el Sr. Éric Jareño per tal que destitueixi en les seves funcions com a regidor
de  2n  tinent  de  batle  d’Economia,  Funció  Pública  i  Atenció  a  la  Ciutadania  a  les
Urbanitzacions el senyor Alexandro Gaffar.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Interior de dia 17 de juny, i una vegada vist
el dictamen comença un torn d’intervencions. El batle diu que el vot del seu grup, com a Grup
Popular, atès que ho han parlat amb el secretari i que el Ple de l’Ajuntament no obliga el batle a
destituir ni a retirar competències, serà d’abstenció.

El  Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que en el primer torn de paraula al  seu grup, més enllà
d’analitzar la petició, li agradaria demanar, aprofitant la seva presència, una sèrie de coses al Sr.
Gaffar.  En primer lloc si  era conscient que emetia un decret  sobre un tema del qual  no tenia
competències; també li demanen si tenia coneixement que la seva decisió anava en contra d’un
informe de la Policia,  el qual deia de manera clara que s’havien de mantenir els elements de
seguretat, i també, per acabar li demanen si coneixia que el seu assessor, actualment destituït,
tenia interessos particulars en la retirada d’aquests pilons.

La Sra. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup no votarà a favor de la resolució perquè creuen en
la presumpció d’innocència, i d’acord amb les idees i els estatuts del seu partit, consideren que el
moment que hauria de tenir repercussions o conseqüències polítiques seria quan el senyor Gaffar
fos investigat o imputat per algun delicte de corrupció. Per altra banda el que reconeixen al PSOE
és que tot aquest tema, pel que saben, es podria haver conduït d’una manera més prudent, tenint
en  compte  els  informes  dels  tècnics,  i  d’una  manera  més  beneficiosa  per  a  la  imatge  del



Consistori. I precisament per això tampoc votaran en contra de la proposta. Per tant el seu grup
s’abstindrà en aquest punt.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que com a part afectada per aquest punt
de l’ordre del dia no li queda més remei que exposar la seva opinió sobre la reprovació. En primer
lloc vol deixar clar que a la seva persona no se l’ha condemnada ni imputada, i no està enmig
d’una investigació judicial, a diferència de dos regidors que duen exigint el seu cessament amb
acusacions surrealistes i totalment infundades en aquest Plenari, com són el senyor Estarellas i el
senyor Vives, ambdós sota investigació per un presumpte delicte de prevaricació i malversació de
cabals públics, de quan formaven part de l’equip de govern d’aquest Ajuntament, com també ha
estat obligat a anar a declarar a un jutjat. Per tant creu que si ells li demanen la dimissió, sense
tan sols haver estat denunciat davant un jutge, haurien d’abandonar la sala de Plens, entregar les
seves actes i  deixar que persones més competents i  que respecten els procediments judicials
ocupin els  seus escons.  Vol  recordar  que el  juny de 2019 els va demanar quina era la seva
situació en els jutjats i ells es varen negar a respondre, i en el seu moment ell no va demanar la
dimissió de cap dels dos, perquè confia que fins que un jutge no digui el contrari són innocents
dels  presumptes  delictes  pels  quals  varen  ser  denunciats  per  membres  de  la  Policia  Local
d’aquest Ajuntament.

Diu que en lloc d’estar tots units i remar a favor de la greu situació que presenta el municipi a
causa de la crisi generada per la COVID-19, presenten aquesta proposta de reprovació amb l’únic
fi de seguir generant titulars, per tacar la bona labor que està fent aquest equip de govern. I els diu
que, si tan convençuts estan que ha comès un delicte, tramitin la pertinent denúncia davant un
jutjat i deixin que la justícia faci la seva feina. 

En segon lloc, com ja va dir el batle en el darrer Plenari i avui ell ho torna a repetir, explica que
l’únic error que hi hagué en el tema que els ocupa va ser que es pensaven que com a regidor
d’Atenció Ciutadana de les urbanitzacions tenia competència per firmar el decret en qüestió, però
no va ser així. Agraeix al tècnic i  al secretari haver detectat l’error i  tot queda en una falta de
comunicació que ha servit per corregir errors interns i millorar la gestió d’aquest govern.  

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) diu que el seu grup encara no té clar el vot en aquest punt, per tant
li agradaria abans escoltar la resposta del Sr. Gaffar a les preguntes que li ha fet el grup MÉS.
Creu que no es tracta d’una lluita personal, ja que aquí tots tenen interessos particulars i diferents
idees i, pensen que el PSOE té tot el dret a demanar la reprovació i destitució del Sr. Gaffar, ja
que la política és així. El que sí que li agradaria és que el to anés cap a una qüestió política i no
personal, ja que no té res a veure el que li reclamen al Sr. Gaffar amb el tema dels Srs. Estarellas i
Vives, i el que li demanaria al Sr. Gaffar és que en la segona ronda d’intervencions sigui més clar,
per poder determinar el vot del seu grup.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que ell no parlarà ni de jutges ni de justícia, perquè ells no són
jutges  sinó  regidors  i  representants  del  poble,  i  per  això  els  votaren.  Troba  molt  trist  haver
d’intervenir en un assumpte com el que els ha presentat el PSOE. Vol manifestar que pensen
donar suport a la proposta basant-se en una sèrie de punts. Primer, perquè pensen que el Sr.
Gaffar, pel que fa a la companyonia amb la resta dels membres del govern, brilla per la seva
absència. Segon, perquè ja era hora que algú fes saber a l’opinió pública que el batle de Llucmajor
és el Sr. Éric Jareño, i que, per tant, és l’únic que pot signar decrets i no qualsevol membre del
govern, com ha fet el Sr. Gaffar, per molt que es cregui que està per a damunt dels altres. Tercer,
perquè ja fa bastants de mesos que el Sr. Gaffar i el Sr. Crusat haurien d’haver dit la veritat a la
premsa respecte a l’assumpte que va fer que la seva dignitat estigués per la terra, i quart i darrer,
perquè  el  Sr.  Gaffar,  pel  bé  del  govern  d’aquest  Ajuntament,  hauria  de  ser  immediatament
destituït, i si el batle per respecte no ho vol fer, ho farà ell dient-li al Sr. Gaffar que amenaça massa
i que deixi d’enviar àudios dient que tenen l’enemic a dins la casa. Per acabar, diu al batle que no
li ha de tremolar la mà i immediatament ha de destituir el tinent de batle Sr. Gaffar, pel bé de la
governabilitat  d’aquest  municipi,  que  el  poble  no  és  beneit  i  que  són  molts  els  ciutadans
representats  en  aquesta  sala  que  no  tenen  por  i  no  volen  seguir  vivint  agenollats.  Afegeix,
textualment: «Sr. Balte, sigui batle».



El Sr. José Miguel Pastor (VOX) diu que el sentit del vot del seu grup serà en positiu, i que ja li va
dir al Sr. Gaffar que quan un mostra els peus ha de ser conseqüent amb el que fa, i ell en aquest
cas ja hauria presentat la dimissió.

El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que aquest és un tema trist, i a més haver de tornar a parlar-ne al
Plenari, quan ja havien indicat al batle que si no destituïa el Sr. Gaffar ell també n’era responsable,
̵i així i tot no ho va fer. Diu que es va signar un decret que no és que es pensaven que el Sr. Gaffar
podia signar, sinó perquè el Sr. Gaffar li va demanar al batle per signar-lo, a la qual cosa el batle
es va negar, per després demanar-l’hi al Sr. Roig, ja que tal vegada corresponia a l’àrea de Medi
Ambient.  Però aquest també s’hi va negar i  al final  el va signar el mateix Sr. Gaffar, i  no per
desconeixement. El que no s’ha de fer és voler enganyar la gent. A més, hi ha una altra cosa molt
greu i és que si signa un decret, amb un informe de Policia que li aconsella no signar, ara no pot
dir que es va equivocar i retreure el seu cas i el del Sr. Estarellas. Però ells no s’amaguen del fet
que  estan  investigats  per  1.500  €  que  pagaren  d’hores  extres,  en  què  no  tenien  cap
responsabilitat,  i  ara  el  jutge  decidirà.  Però no  parlen  del  mateix  i  ell  no  diu  que  l’hagin  de
denunciar,  no  com  diu  la  Sra.  Getino  sobre  la  presumpció  d’innocència,  ja  que  no  ho  és,
simplement és que el Sr. Gaffar es va equivocar i en lloc de reconèixer-ho ho nega i es pensa que
atacant-los a ell  o al Sr. Estarellas, serà més innocent. Però és culpable perquè va signar un
decret que no podia signar, i si afavoria un company seu, és un tema a part. També diu que el Sr.
Gaffar va dir que va donar explicacions quan no va fer-ho, en canvi ell sí que en va donar a un
plenari en el seu moment. Per acabar, diu al Sr. Batle que no entén l’abstenció del seu grup, així
com tampoc la de CS, i demana si tenen algun motiu, ja que creu que si pensen que el Sr. Gaffar
va actuar  bé haurien de votar en contra de la proposta, i  si  pensen que va actuar malament
haurien de votar-hi a favor, ja que abstenir-se és posar-se de caire. 

El Sr. Raúl Domínguez (GM) vol llançar una reflexió al batle: si està disposat a seguir governant
amb un partit polític com LLIBERTAT LLUCMAJOR, tenint més problemes amb aquest que amb la
resta de partits quan s’han de posar d’acord en un assumpte. Diu que fa poc varen estar en una
reunió amb el Sr. Crusat i no sabia ni quants de taxis hi ha en actiu en el municipi. Per altra banda
diu que va entrar una instància pel registre d’aquest Ajuntament en la qual acusen el Sr. Crusat de
prevaricació, amenaces, suborn i coaccions, i segurament entrarà pel sistema penal. Diu que ell
només vol deixar aquesta reflexió, perquè el que han fet tant el Sr. Gaffar com el Sr. Crusat, d’una
manera o una altra, ho saben tots, malgrat que ells diguin el que vulguin. Demana al batle que
actuï ja i els destitueixi, perquè ells no dimitiran, i el que no pot ser és que estiguin discutint en un
Ple coses que han fet partits polítics i, com diu el Sr. Vives, que s’estan posant de caire. Hi ha un
moment que a més de ser batle, s’ha d’actuar com a tal, i ell confia en aquest govern, en el batle i
en quasi tots. En el que no confiarà és, com diu el Sr. Roig, en el fet de sentir en un àudio que
tenen l’enemic a dins. Tot el que ha indicat el Sr. Roig, ell també ho subscriu. Per acabar, diu que
ja està bé que els regidors de LLIBERTAT LLUCMAJOR menteixin a la premsa, a la cara i encara
els segueixen tapant. Com ha dit abans, fa un prec al batle i li diu que actuï com a tal.

El Sr. Estarellas diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Domínguez, i que el batle sap, i ho fa
públic, que en devers dues ocasions tant ell com a portaveu i per altra banda membres del partit li
han dit al batle que el PSOE no presentaria cap moció de censura. Per tant aquesta moció contra
el Sr. Gaffar no és perquè ells la cerquin, i, com diu el Sr. Domínguez, creu que li seria més fàcil
governar amb el PSOE que amb LLIBERTAT LLUCMAJOR, i així ho han demostrat en aquest
primer any. 

Per altra banda diu que contestarà al Sr. Serra, ja que no li han contestat, i diu que efectivament,
Prefectura de Policia va enviar dia 30 de gener, abans de retirar els pilons i de signar el decret, un
informe desfavorable a la dita retirada. I el que va fer el Sr. Gaffar va ser usurpar la figura del Sr.
Roig, i com a regidor d’Urbanisme hauria d’haver sabut que amb aquesta voluntat va usurpar les
funcions de batle, que és el qui té la responsabilitat i ell ho sabia. També li diu al Sr. Gaffar que és
un element molt perillós, perquè anteposa afavorir econòmicament un company per damunt dels
companys de partit, batles i dos informes de Policia. Això encara no s’havia vist, i si és capaç de
fer això en mig any de govern, es poden preparar. Aconsella que el batle s’ho faci mirar i pensa



que això és un circ, al qual no estaven acostumats. En tot aquest entramat el qui va rebre va ser el
Sr. Pascual. També diu que en un ajuntament el que ha de fer l’oposició és controlar l’equip de
govern i les corrupteles polítiques i quan ho fan, no van als jutjats, ja que és en el Plenari on s’ha
de debatre.

Diu que tant ell com el Sr. Vives no estan preocupats per la seva acusació, ja que tot el que varen
fer va ser el que ha de fer un polític quan algun membre dels seus treballadors fa una cosa que no
està bé: el polític ho ha de denunciar. Si es tornàs a repetir el cas, farien el mateix, ja que és la
seva funció, perquè si ho fan és prevaricació. Indica al Sr. Gaffar que abans de parlar s’informi bé i
aporti documents. Afegeix que molta gent amb qui han parlat li ha dit que tot el que toca el Sr.
Gaffar ho espenya, i que pel bé de l’Ajuntament un regidor ha d’estimar el poble, i el Sr. Gaffar no
estima res, perquè no coneix Llucmajor, ni la realitat ni les necessitats que té el municipi, ni té la
responsabilitat per ajudar a superar moltes dificultats que encara tenim per superar.

El batle diu que és cert que el PSOE i el PP, malgrat que hi hagi algú que no ho entengui, tenen
una relació òptima, i en els darrers quatre anys ja va ser així. En la passada legislatura feren una
oposició constructiva, com la que fa el PSOE, i diu que des del seu punt de vista personal pensa
que són l’enveja de molts de municipis. 

Per altra banda diu que el PP, en el tema d’aquesta proposta, no es posa de costat, com ha dit el
Sr. Vives. Varen estar parlant amb el secretari i el Plenari no té la competència per prendre la
mesura de destituir o llevar competències a cap regidor, sinó que és competència directa del batle
i així ho farà si ho troba necessari. Diu que fa un any que està al càrrec d’aquesta Batlia i fins ara
ha intentat fer les coses tan bé com ha sabut i sempre escoltant els tècnics de la Casa. Aquest
tema ja el té un poc cansat, i si volen els poden fer arribar els informes demanats aquests darrers
mesos tant al secretari com a l’inspector de la Policia. Com ja ha dit moltes vegades, és un tema
que des de Batlia s’hi estava en contra. En va parlar amb el Sr. Gaffar i després aquest va decidir
signar el decret. Una vegada vist l’informe de la Policia, ell va dir que no el firmaria de cap manera,
ja que tant ell com tot l’equip de govern no firmaran mai res que dugui implícit un informe negatiu i
molt menys si és de la Policia, sense menysprear els altres departaments. De fet quan el secretari
va fer el seu informe on deia que aquest decret hauria de quedar anul·lat, immediatament, tant de
Batlia com de la Policia, es va demanar que els pilons es tornassin a posar de seguida. Diu que el
que vol deixar clar és que durant els anys que aquest equip de govern estigui al cap d’aquesta
Batlia intentaran fer les coses el millor que sàpiguen i  amb transparència,  i  així poder tenir la
consciència ben tranquil·la. Reconeix que amb aquest tema tenen una situació complicada i que
no és fàcil governar amb tants de partits. Sempre han intentat arribar a acords perquè tot vagi bé,
però a vegades com a batle li fa vergonya el comportament que tenen dins aquesta sala de plens,
ja que és tota la Corporació la que hauria de donar exemple a la ciutadania, que per això han
obtingut el seu vot, perquè els representin. Per tot això demana respecte i educació. Per acabar
diu que tal vegada aquest equip de govern faci una política un poc diferent d’aquella a la qual
estava acostumada la gent, però ho seguiran fent fins a finals de legislatura i després la gent,
d’aquí a tres anys, ja decidirà si ho han fet bé i els tornen a votar. El més important, però, és que
quan se’n vagin, sigui quan sigui, ho facin pensant que ho han fet bé i deixant el municipi un poc
millor que quan arribaren.

El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que el Sr. Gaffar no li ha contestat, cosa que ja s’esperava, i
que moltes de vegades quan fa alguna pregunta, ja en sap la resposta, i d’aquesta manera veu la
reacció  de  la  persona  i  sap  si  aquesta  diu  mentides.  Pensa  que  l’única  manera  de  sortir
honradament d’aquest tema era reconèixer que s’havien equivocat sense condicions, i han fet el
contrari,  aprofitant  per  començar a repartir  per a tots.  Diu  que el  seu grup també demana la
destitució del Sr. Gaffar, ja que sembla que s’ha demostrat que va segrestar competències que no
li pertanyien i va desobeir l’informe del cap de Policia, sense oblidar que fou amb la intenció de
beneficiar el seu assessor, ara destituït. Diu que està clar que el Sr. Gaffar no vol reconèixer els
seus errors, però l’equip de govern, mantenint-lo en el càrrec, es fa còmplice d’aquesta decisió.
Recorda a qui representen i per què estan aquí, i afegeix que la vergonya que ha dit que sent el
batle és compartida per la majoria de ciutadans de Llucmajor. Per això demanen que hi posin
remei.



El Sr. Gaffar diu que caure en provocacions i discussions en aquesta situació econòmica, sanitària
i social que hi ha en l’actualitat seria rebaixar-se a un nivell que els veïns de Llucmajor no es
mereixen, i com ja ha dit abans, no ha estat ni condemnat, ni imputat, ni està investigat per cap
jutge, ni tan sols denunciat. L’única cosa que es pretén fer és perjudicar la seva imatge, així com
la de l’equip de govern, i insisteix que si estan convençuts que ha comès un delicte, que interposin
una denúncia, cosa que fins ara no han fet.

El Sr. Zúñiga diu que el seu grup votarà a favor de la proposta i demanen al batle que faci un
pensament seriós sobre la possibilitat que aquesta persona no segueixi fent feina a l’equip de
govern.

El  Sr.  Roig,  com ha dit  abans,  no entrarà en temes de jutjats,  ja  que,  com ha indicat  el  Sr.
Estarellas, en el Ple és on es debaten aquestes coses. Pensa que tant els polítics com els tècnics
han de fer la seva feina. Explica que el decret de la retirada dels pilons primer li va arribar a ell i
digué que no el firmaria, ja que hi havia un informe de Policia negatiu; després hi hagué un altre
decret  i  va  dir  que  el  passassin  al  batle,  però  mentre  ell  vegi  un informe negatiu,  sigui  del
departament que sigui, no firmarà cap document. Ells són els polítics i es deuen als tècnics, altra
cosa és que els polítics puguin demanar consell als tècnics. Per altra banda diu que a l’anterior
legislatura, quan ell estava a l’oposició, el va anar a veure el Sr. Pascual pel tema dels pilons,
perquè en va parlar amb la Sra. Escribano i va dir que ell no intervendria en aquest assumpte. 

El Sr. José Miguel Pastor (VOX) diu que des del seu punt de vista aquest assumpte està clar i
l’única cosa que vol reiterar és la seva confiança en l’equip de govern. Creu que tant el Sr. Gaffar
com el Sr. Crusat haurien de dimitir, però dóna tot el seu suport a la resta de l’equip de govern i el
que espera és que es faci la feina ben feta. 

El Sr. Vives indica que tots saben que aquesta proposta no és vinculant i que la decisió la té el
batle. Per altra banda diu al Sr. Gaffar que és un mentider, ja que acaba d’afirmar que ell es
pensava que podia firmar el decret, quan ha dit que tant el batle com el Sr. Roig li digueren que no
el firmarien perquè hi havia un informe desfavorable de la Policia. També vol agrair al batle aquest
tarannà que té d’intentar que les coses vagin per una línia de moderació i li diu al Sr. Gaffar que
no estan parlant de delictes, sinó que els membres de la Corporació estan aquí per fiscalitzar la
seva feina i fent-ho trobaren aquest decret que no podia firmar, i que per això no és necessari anar
al jutjat. La conclusió de tot això és que en aquesta Corporació són deu partits representats, i
d’aquests deu, n’hi ha set que demanen la seva dimissió i dos es posen de costat, però sempre
tindrà el suport del company del seu partit en la votació. En definitiva, troba que no és digne que el
Sr. Gaffar estigui dins aquest ajuntament, a causa de les seves actuacions.

El Sr. Domínguez vol reiterar que creu en la resta de l’equip de govern i en el batle, però no en els
membres de LLIBERTAT LLUCMAJOR. Demana al batle que actuï coma a tal, i que sap que és
bon batle, ja que són set partits que ho demanen i no poden estar equivocats tots.

Per acabar el torn de preguntes el Sr. Estarellas diu que creu que en aquest assumpte ja està tot
dit, i entén la postura del batle, però si el batle fos ell, destituiria el Sr. Gaffar, a pesar que sap que
és una feina complicada. A més el batle és lliure de fer el que trobi i no té res en contra d’ell. Per
altra banda diu que a partir d’ara controlaran bé el que faci el Sr. Gaffar, ja que creuen que és molt
perillós. Per acabar, malgrat que el Sr. Gaffar no sàpiga qui és Valle Inclán, cita un article d’aquest
que es diu «Ética y estética», del qual extreu la següent frase que critica el govern del seu temps:
«Es un Gobierno de chulos y señoritos». I això és el que hi ha aquí.

Tot seguit i una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb  12  vots  a  favor  (PSOE,  MÉS,  UP,  ASI,  VOX,  GM i  PI),  2  vos  en  contra  (LLIBERTAT
LLUCMAJOR) i 7 abstencions (PP i CS) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes
en què s’acaba de transcriure.



PROPOSTA DEL GRUPS PP, CS, ASI i VOX SOBRE LA NO CONVALIDACIÓ DEL DECRET
LLEI 9/2020, DE 25 DE MAIG, DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI DE
LES ILLES BALEARS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dilluns dia 25 de maig de 2020, el Consell de Govern va aprovar el Decret 9/2020, de
mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears. 

Aquest decret no disposa de cap tipus de consens, trepitja l’autonomia municipal i té i tendrà uns
efectes molt negatius per a l’economia dels ciutadans de les Illes Balears. 

Aquest és un decret imposat com a conseqüència de les disputes que hi ha dins el Govern de les
Illes Balears arran del Decret 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a
l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa. 

És un decret que tendrà conseqüències molt negatives per a l’economia en general. Però de forma
especial  en  petites  i  mitjanes  empreses  i  autònoms  locals  que  es  dediquen,  directament  o
indirectament,  a  la  construcció;  aparelladors,  fusters,  enginyers,  picapedrers,  fontaners,
electricistes, pintors, ferrers... Resulta increïble que aquest decret s’hagi aprovat en plena crisi del
Covid, quan és més necessari que mai implementar mesures per estimular l’economia. 

És impresentable que els ajuntaments no puguin decidir sobre la situació en la qual queden els
sòls afectats pel decret. Hi ha una clara invasió de competències municipals quan regula “els falsos
urbans” i els urbanitzables sense desenvolupar, donant als consells insulars la competència perquè
siguin ells els que decideixin en quina situació queda aquest sòl, és a dir, si passa a rústic o no. 

Hi ha un invasió de competències per part del Govern cap als consells en cas que aquests no
regulin els seus plans territorials, on podrien decidir la protecció d’aquests sòls rústics. Amb aquest
decret, el Govern també trepitja la competència en matèria urbanística dels consells insulars. 

Aquest decret està aprovat sense cap tipus de consens municipal, sense aportacions dels sectors
afectats ni tampoc escoltant les necessitats del col·lectius implicats. A hores d’ara tenim una xifra
de treballadors sense feina sense precedents, i el més important és adoptar mesures que estimulin
la nostra economia. En cap cas necessitam polítiques que destrueixin llocs de feina. 

A grans trets, aquest decret: 

1. Prohibeix l’ús residencial que està en àrees de protecció de risc (APR). 

2. Estableix una moratòria de determinats urbanitzables no desenvolupats de 400 hectàrees fins

dia 31 de desembre de 2021. 

3. Fa una moratòria dels “falsos urbans” de 200 hectàrees fins dia 31 de desembre de 2021. 

4. Desclassifica urbans no construïts en 8 anys, excepte per construir VPO o que ja estiguin en

tramitació. 

5.  Produirà  un  increment  dels  preus  del  sòl  disponible  per  edificar  ja  que  el  sòl  disponible

disminueix. En conseqüència, això provocarà un increment del preu de l’habitatge. 

6. Redueix els paràmetres per edificar habitatges unifamiliars en sòl rústic. Redueix en un 40 % el

volum edificable, així com la construcció de noves piscines. 



Per  tot  això,  el  grup  del  Partit  Popular,  Ciutadans,  ASI  i  VOX  a  l’Ajuntament  de  Llucmajor,
proposen el següent:

Primer. Instar els grups polítics amb representació parlamentària al Parlament de les Illes
Balears a no convalidar el Decret llei 9/2020.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les Illes Balears. 

En aquest moments abandona la sessió el Sr. Domínguez.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 17 de
juny, i  una vegada vist el  dictamen el  Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que el  seu grup no
donarà suport a aquesta proposta. Saben que és un tema complicat, però és un decret llei que
surt del seu partit en el Parlament de les Illes Balears i no hi poden anar en contra. També diu que
ell  i  el seu grup pensen que Mallorca necessita una llei de protecció,  després s’ha d’analitzar
aquesta on arriba. A Llucmajor hi arriba perquè és el municipi més extens en territori i això crearà
moltes suspicàcies.

El batle diu que el seu partit pensa que aquest decret llei afecta molts dels ciutadans d’aquest
municipi  i  no els queda  altre remei  que  presentar  aquestes propostes,  com també han fet  la
majoria de municipis, perquè amb aquesta llei creuen que el que es fa és condemnar els pagesos i
la petita gent de falsos urbans. Diu el Grup Popular en el Parlament donaria sempre el seu suport
a protegir el medi ambient, però pensen que han d’intentar actuar per aquesta línia, demanant el
que diu la proposta i tal vegada així,ho puguin reflexionar.

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Domínguez.

La Sra. Maria Barceló (MÉS) diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, perquè també
són un dels partits que l’ha iniciada i a més creuen en aquest decret llei. A més li agradaria rebatre
unes  afirmacions  que  surten  a  l’exposició  de  motius.  Explica  que  aquest  decret  no  tendrà
conseqüències negatives per a l’economia en general. S’ha aprovat en plena crisi del COVID-19,
però per implementar mesures per estimular l’economia, les quals seran complementàries a les
del decret d’agilització. El primer decret el que vol és facilitar la feina a través de procediments
administratius més ràpids, dels quals es podran beneficar molts d’estaments productius, entre ells
aquestes empreses locals que es dediquen a la construcció, mentre que el decret de protecció de
territori estableix les bases per recuperar una terra que havia perdut la seva funció primordial, la
qual era servir de conreu per abastir de productes locals. Diu que el decret de protecció territorial
no prendrà competències als ajuntaments. Aquests, conjuntament amb els consells insulars, són
els responsables del plantejament urbanístic i tenen la plena potestat de fer créixer els pobles
segons les seves necessitats, a través de les eines de què disposen. Per tant podran decidir quins
sòls urbans sense urbanització consolidada mantenen o no. 

Pel altra banda, quant als punts que se citen sobre els grans precs d’aquest decret, es limita la
construcció en àrees de protecció de risc, per evitar conseqüències negatives, i la resta de punts
van encaminats a prioritzar la construcció, però en els llocs on realment és necessari. I ells no
creuen que sigui el camp o el medi rural, i amb això el que s’intenta és aconseguir la protecció
territorial i de l’economia, protegint un sector que ha estat tradicionalment abandonat a la seva
sort, que és la pagesia. També creu que estarien tots d’acord que en aquestes Illes necessiten
diversificar els sectors productius per poder ser més independents de l’exterior, i un d’aquests
sectors és la pagesia. Necessiten un model fort de sobirania alimentària, perquè una societat que
importa més del 80 % del que consumeix no és una societat sostenible, i per diversificar aquest
model econòmic que tenen no es pot protegir sempre i només els mateixos, que és la construcció,
sinó que també s’ha de protegir el medi ambient, el medi rural i la pagesia, donant-los les eines
por poder arribar a ser una part important de la nostra economia. I això és el que fa aquest decret.

La Sra. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup, en ser uns dels que aporten la proposta, li donarà
suport,  però  voldria  fonamentar  el  seu  suport  dient  que  la  Llei  2/2001,  d’atribucions  de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori, transfereix als consells la
competència d’elaborar i planificar els plans territorials. És cert que a l’article 5 menciona funcions



que corresponen a les comunitats autònomes, però dins un marc molt general. En canvi el decret
9/2020 fixa paràmetres urbanístics i modificacions en la classificació del sòl i els seus usos, que
consideren  que  vulneren  les  competències  tant  dels  consells  com  de  l’autonomia  local  dels
ajuntaments. Per altra banda, diu que pensen que abordar un tema tant complex i important com
és aquest  via  decret  els  ha  prohibit  d’alguna  manera escoltar  les  aportacions  d’altres  partits
polítics, les quals haurien pogut ser interessants i aportar noves idees. També consideren que ha
estat  descompassat  en  el  temps,  ja  que  estan  vivint  una  pandèmia  i  entrant  en  una  crisi
econòmica, que probablement sigui la pitjor de les darreres dècades. Pr això no estan d’acord i
donaran suport a la proposta.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el vot de seu grup serà negatiu, tant
en el punt 14 com en el 15 de l’ordre del dia, ja que són propostes relatives al mateix assumpte,
encara que siguin enfocaments de distints partits.  I  com ja ha dit  en el punt 12, entenen que
aquests temes s’han de tractar directament en el Ple del Consell de Mallorca.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) indica que vol explicar aquest assumpte des d’un punt de vista més
ciutadà. Diu que fa trenta anys aquesta illa tenia mig milió d’habitants i en l’actualitat en té un milió
i, si no prenen mesures, serà una urbanització en tota la seva extensió. S’han de prendre mesures
d’aquest tipus, per tenir una sortida realista i, aquest decret que ha fet el Govern Balear va en
aquesta línia, que és recuperar un camp i tenir un creixement sostenible, perquè ja no és una
qüestió de fer un pensament, sinó que s’han de demanar si d’aquí a 25 anys en aquesta illa hi pot
haver un milió i mig de residents. Sobre aquest tema, i aprofitant el coronavirus, demana si hauria
la possibilitat  d’una intenció més enllà de l’aprofitament de la pròpia terra i dels residents que hi
ha en aquesta Illa, que simplement és de fer especulació. Creuen que aquest decret era més que
necessari i pot assegurar que s’ha fet amb la intenció de donar vies a la recuperació econòmica i
no per aprofitar per aturar la gent en la seva possibilitat de fer feina i negoci en aquesta illa, ja que
serà sempre benvinguda.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta i la següent, ja
que parlen del mateix tema, però presentat per distints partits polítics. Consideren que aprovar una
cosa per decret i no donar opció als tècnics dels ajuntaments, dels quasi cap ha intervingut i el
tenen mal d’entendre, sobretot en aquest ajuntament -de fet han de fer una reunió amb el Consell,
per veure si els ho aclareixen un poc. Diu que el vot en contra del decret és degut a les converses
que ha mantingut amb els tècnics.

El batle diu que tot el que es parla és de conseqüències negatives. Creuen que en tots els temes
que demanen procediments més ràpids, ells com a institució també en demanen, però no hi poden
estar d’acord. Per altra banda diu que ells, com a Grup Popular, aposten per donar suport als
pagesos i seguir protegint el medi ambient, però el que passa amb això és que el que veuen en
l’àmbit local són els veïns que diuen que tenen un tros de terra per poder-hi construir i ara no
poden. I a la fi és aquesta gent que ells defensen, i que amb això segurament no es trobaran, i per
tant es debaten aquests temes. I malgrat que aquests assumptes s’han de debatre al Parlament,
ells també els volen dur a plenari per defensar els seus ciutadans.

Tot seguit i una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 11 vots a favor (PP, CS, ASI, VOX, GM i PI) i 10 vots en contra (PSOE, MÉS, LLIBERTAT
LLUCMAJOR i UP) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes en què s’acaba de
transcriure. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PI A FAVOR DE REPLANTEJAR EL DECRET LLEI 9/2020
DEL  TERRITORI  PER  EVITAR  REFREDAMENT  DE  L'ECONOMIA,  PER  RESPECTAR
COMPETÈNCIA, AJUNTAMENTS I SEGURETAT JURÍDICA

El Reial Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves posteriors pròrrogues han provocat

una aturada econòmica de primera magnitud. És obligació dels poders públics aprovar i dissenyar



totes aquelles mesures que puguin suavitzar i minvar l'impacte negatiu que l'àmbit socioeconòmic

tindrà tota aquesta crisi planetària provocada per la pandèmia. 

Com diu  l'exposició  de  motius  del  Decret  llei  8/2020,  de  13  de  maig,  de  mesures  urgents  i

extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de

les administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per

la COVID-19: “ens trobem davant una economia pràcticament paralitzada, un consum intern molt

dèbil i uns mercats turístics emissors que presenten moltes incerteses. En termes laborals, tenim

una xifra  de treballadors  sense  feina  sense  precedents,  atès  que a  hores  d'ara  superen les

200.000 persones... resulta de vital importància per a la cohesió econòmica i social de les Illes

Balears adoptar mesures valentes que estimulin la nostra economia alhora que ofereixin garanties

laborals a milers de famílies i aportin noves perspectives al teixit productiu del territori... En aquest

context, i en paral·lel a les mesures relatives a la protecció de la salut pública, que són prioritàries,

adoptades  per  les  administracions  públiques,  resulta  imprescindible  també  adoptar  mesures

d'impuls de l'activitat econòmica per assegurar el manteniment de la major part de llocs de feina

per a treballadors i treballadores que actualment es troben en una situació d'extrema fragilitat...

noves mesures que tinguin com a objectiu prioritari l'impuls de l'activitat econòmica mitjançant la

supressió o la reducció dels tràmits administratius de les empreses i els professionals per a iniciar

una activitat econòmica; l'agilitació i simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de

la Comunitat Autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears.”

El Consell de Govern acaba d'aprovar el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de

protecció  del  territori  de  les  Illes  Balears.  Aquesta  norma  suposa  un  clar  refredament  de

l'economia, ja que acaba amb possibles inversions, ja que no impulsa l'economia sinó que l'atura,

encara que alguna determinació en sòl urbanitzable pogués tenir sentit de manera quirúrgica en

algun municipi. Però el que és més important, aquesta norma és una moratòria per a molts de sòls

urbans  que  queden  durant  anys  en  una  situació  d'indefinició,  ja  que  als  sòls  urbans  sense

urbanització  consolidada  se  suspenen  les  tramitacions  i  aprovacions  de  plans  de

desenvolupament i d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i

llicències urbanístiques en aquestes àrees, fins al 31 de desembre de 2022 o més enllà fins que

finalitzi el planejament urbanístic que han de fer els consells insulars per subrogació. 

Aquesta  determinació  desapodera  als  ajuntaments  de  la  seva  competència  de  planejament

urbanístic. Aquesta situació de manca d'ordenació i desenvolupament durant anys que obliga els

propietaris a patir aquesta inseguretat no és gens recomanable i  res té a veure amb impulsar

l'economia i agilitzar els procediments administratius. A més, es fan tota una sèrie de previsions

en sòl rústic que s'haurien d'haver consensuat amb els ajuntaments, considerant que la normativa

en sòl rústic no només s'hauria de veure amb caràcter restrictiu. 



A més a més, l'assignació de la competència sobre el sòl urbà als consells insulars no és garantia

de cap agilització i simplificació, al contrari. Només a títol d'exemple recordem que el Pla territorial

de Mallorca aprovat l'any 2004 preveu a la seva norma 4 que serà revisat als deu anys des de la

seva aprovació i aquesta revisió ni tan sols ha estat iniciada. 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer. Rebutjar l'aprovació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de
protecció del territori de les Illes Balears, ja que suposa un fre a la reactivació de l'economia, en un
moment en què aquesta necessita un impuls. A més implica un desapoderament als ajuntaments
de  la  competència  municipal  en  urbanisme  i,  finalment,  perquè  implica  una  clara  i  patent
inseguretat jurídica als administrats.

Segon. Instar el Govern de les Illes Balears a replantejar el Decret llei 9/2020, en el sentit
que la competència d'ordenació sobre sòls urbans romangui en els ajuntaments i que l'ordenació
del sòl rústic es faci de manera consensuada amb els mateixos ajuntaments. 

Tercer. Instar  el  Govern de les Illes Balears a modificar  la  normativa de sòl  rústic per
permetre que les edificacions legals existents en sòl  rústic en parcel·les que no compleixin la
unitat mínima es puguin ampliar fins als límits d'edificabilitat i ocupació aplicables de forma general
en aquesta classe de sòl. 

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 17 de
juny,  i  una vegada vist  el  dictamen el  Sr.  Bernadí  Vives (PI)  diu que és veritat  que aquesta
proposta és similar a la tractada en l’anterior punt, i dona la raó a la Sr. Barceló en el que ha dit en
l’anterior proposta. Ells també pensen que han de ser els primers a protegir el territori, però amb
les mesures que es prenen els perjudicats sempre són els mateixos. Diu que hi ha hagut gent que
durant molts d’anys ha pagat l’IBI com a urbà i després de sobte s’ha canviat la condició de la
terra, que ha passat a ser rústica. I per altra banda en sòl rústic ha passat que quan en el seu
moment uns varen voler construir un habitatge d’unes grans dimensions ho pogueren fer i altres
que s’estimaren més cultivar la terra i simplement fer-hi una caseta per guardar les eines, ara,
quan han volgut construir una casa en les dimensions anteriors, es troben que no poden fer-ho.
Per tant la gent de la terra que ha fet un esforç per poder tenir un patrimoni i deixar alguna cosa
per a casa seva, ara es troben que el valor ha baixat moltíssim i no és el que esperaven. Per això
diu que estan d’acord en moltes coses que diu la llei, però n’hi ha d’altres amb les quals el grup PI
no pot estar-hi.

El batle diu que estan d’acord amb el que ha dit el Sr. Vives. Per tant el se grup donarà suport a la
proposta.

La Sra. Maria Barceló (MÉS) diu que no estan d’acord que perquè uns varen construir en el seu
moment un habitatge en sòl rústic d’uns determinats metres, ara tots ho puguin fer igual, ja que
d’aquesta manera no s’està protegint el territori. Explica que hi ha un decret per evitar que la gent
a curt termini es quedi sense feina i que petites empreses i la gent de la construcció pugui seguir
vivint, però a costa del sòl urbà i no del rústic, ja que aquest ha de ser per a la pagesia. No hi ha
cap de les dues propostes que hagi anomenat la pagesia i el món rural, i l’essència del decret és
protegir la gent de la terra, que han de cultivar uns terrenys que valen molts de doblers i han de
pagar més pel terreny que té un valor urbà que pel que produeixen, i per aquest motiu s’ha de
seguir produint a fora. Aquest és el problema que tenen aquestes illes, i per això ara s’han trobat
amb aquesta crisi, i si no s’hi posa remei no es podrà avançar cap a una societat que creuen que
serà més justa per a tothom. 

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) diu que com a exemple posarà el nord d’Europa, ja que és una
societat que està ben organitzada, que respecta el seu entorn i entre altres coses a la gent que va
pel  carrer  i  tira  un paper  a terra se li  crida l’atenció.  No  és  que siguin  més intel·ligents  que
nosaltres, ni tenen res especial per haver nascut allà, simplement que se sanciona amb una multa.
Diu que si aquí no comencen a tenir unes regles sobre com s’ha de cuidar el patrimoni i avançar



per poder tenir una vida i una feina dignes, d’aquí a 25 anys hauran d’explicar als seus fills i nets
que les persones que viuen en aquesta terra no tenen on ni com viure, ni tractar els residus i tenir
l’electricitat als habitatges, perquè no poden permetre que en aquesta illa hi visqui un milió i mig
de persones. I van per aquest camí, si no hi posen solució. 

El  Sr.  Vives,  ja  per  tancar  el  torn  d’intervencions,  diu  que  entén  els  raonaments  dels  seus
companys, però no els comparteix, ja que segueix pensant el que ha dit abans.

Tot seguit, una vegades acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 11 vots a favor (PP, CS, ASI, VOX, GM i PI) i 10 vots en contra (PSOE, MÉS, LLIBERTAT
LLUCMAJOR i UP) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes en què s’acaba de
transcriure. 

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de Batlia adoptades entre els dies 4 i 29
de maig de 2020 (de 2020001573 a 2020002016).

ESTUDI  I  RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS QUE SIGUIN DECLARADES URGENTS EN LA
FORMA LEGALMENT ESTABLERTA
El secretari explica que en aquest punt hi ha dues mocions. Una és de caràcter tècnic, per un error
de Secretaria, que a l’hora de proposar l’esborrany de l’ordre del dia del Ple d’avui no s’hi va
incloure un assumpte que s’havia dictaminat fora de l’ordre del dia de la Comissió Informativa
d’Economia i Ocupació. L’altra moció és de caire polític.

En primer lloc el secretari llegeix la moció de caràcter tècnic, que textualment diu el següent:

I. En la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 17 de juny, es va veure fora de
l’ordre del dia i es va dictaminar la proposta relativa a l’aprovació extrajudicial de factures
sense contracte amb omissió de l’Ajuntament. 

II. A causa d’un descuit tècnic en la confecció de l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de
juny, no s’hi ha inclòs aquest assumpte, i seria convenient poder-lo tractar i votar, ja que es
tracta d’aprovar el reconeixement extrajudicial de factures, i si es demora al plenari ordinari
de juliol, aquest retard afectarà negativament el període mitjà de pagament a proveïdors. 

III. L’article 97.3  del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les  entitats
locals, preveu la possibilitat que, per raons d’urgència, una vegada finalitzats els punts de
l’ordre del dia i abans del torn de precs i preguntes, es pugui sotmetre directament al Ple
una moció, entesa com la proposta que se sotmet directament al Ple sense constar en
l’ordre del dia, havent-se de votar amb caràcter previ la urgència de l’assumpte.  

IV. En conseqüència, se sotmet a la consideració del Ple perquè sigui votada, i si s’escau
aprovada, la següent moció:

«Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen, que
tracten  de  despeses  de  serveis  i  subministraments  que  es  presten  sense  el  corresponent
contracte,  i  altres  despeses que  corresponen a contractes dels  quals s’ha exhaurit  el  termini
d’execució i continuen prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per a la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici, atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.



Vist  l’informe d’Intervenció 2020-237 d’omissió  de la  fiscalització de factures per  prestació de
serveis i subministraments sense contracte.

En conseqüència es proposa l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de les factures que s’adjunten i convalidar
l’omissió de la fiscalització de la Intervenció. 

Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les factures següents:
 

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

EMIT-2688 30/01/2020 CAIXO FLAMENC ES-B0769967-1 FUSTERIA FORTEZA S.L. 595,32

B  2000918 23/03/2020 REVISIÓ EXTINTORS. CEMENTIRI ES-A0705808-4 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A. 282,08

EMIT-16125 30/04/2020 SERVEIS DE RECUPERACIO - ABRIL 2020 ES-B0762389-5 SAICA NATUR BALEARES, S.L. 3.922,20

164-002-
PNR901N0383619

24/12/2019
ENERGIA ELECTRICA GAS C/ GOMEZ 
ULLA, 27 (15/10/2019 - 18/12/2019)

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 551,57

A-2020/A/89969 15/05/2020 MATERIAL DE CONSTRUCCIO. BRIGADA ES-B0793371-6 MAGATZEM SES FORQUES SL 122,22

A-2020/A/89970 15/05/2020
MATERIAL DE CONSTRUCCIO. 
CEMENTIRI

ES-B0793371-6 MAGATZEM SES FORQUES SL 1.267,46

IR-2020-000052131 21/05/2020
SERVEI TELEFONIC (21-04-2020 - 20-05-
2020)

ES-A8090739-7 VODAFONE ESPAÑA SAU 3.011,59

05984000000520F 31/05/2020
SERVEI SOCIOEDUCATIU LLUCMAJOR 
MAIG 2020

ES-B0741159-8 ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS SL 13.966,81

106-2020 01/06/2020
Instalación, gestión y mantenimiento Zonas 
Wi-Fi s/contrato ref. HOTSPOT/089/2011

ES-B5708752-0
WIONGO LEADING SMART DESTINATIONS 
SLU

2.515,59

5-200185 01/06/2020
Quota mensual APP Ajuntament Llucmajor - 
Juny 2020

ES-B5771404-0 UNIVERS DINAMIC SL 59,29

999407903487 1370-
PMR001N0199133

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/URB. 
VALLGORNETA ET N1 DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 512,99

999407916188 1157-
PMR001N0199138

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/MªANTONIA 
SALVA BATERIA 5 GARAJE DEL 31/03 AL 
30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 368,66

999407905106 1142-
PMR001N0199134

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ESCORPORA 
JTO Nº11 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 165,50

999407865661 1123-
PMR001N0202085

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/PZA 
ESPANYA  DEL 29/02 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.629,07

999407862878 1138-
PMR001N0202084

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/SANT PAU 
JTO N24 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 625,17

999407862766 1030-
PMR001N0202083

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/JUPITER 30 B 
DEL 01/04 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 671,79

999407925984 1541-
PMR001N0199141

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/CONSTITUCIO
6 BAIXOS DEL 02/04 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.522,98

999407843196 1045-
PMR001N0202082

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/AV. MIRAMAR 
CASETA AIGUA  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 503,31

999407909115 1336-
PMR001N0199135

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/PZA ESPANYA 
12 CASA CONSISTORIAL DEL 31/03 AL 
30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 198,04

084006737122 0171-
PMR001N0216002

18/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/TERRAL- 
TRENCADORS DEL 10/03 AL 13/05 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 258,42

999407841021 0761-
PMR001N0222931

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ AVENIDA 
REGNE DE MALLORQUES  DEL 18/03 AL 
20/05 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 822,53

084006471807 0465-
PNR001N0149626

05/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ANTONI 
TORRANDELL 10 DEL 01/03 AL 02/05 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 113,43

999407868812 1142-
PMR001N0209905

12/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/Mª ANTONIA 
SALVA BATERIA 5 LOCAL OFICINA DEL 
07/04 AL 08/05 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 798,66

084006832241 0186-
PNR001N0156886

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/GRUP 
ESCOLAR-ESQUI. FRANCESC AULET DEL
31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 700,08

999430304316 1056-
PPR001N0063109

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/URB. PUIG DE
ROS ALDO SECTOR 3 DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 680,55

084006926800 0082-
PNR001N0157065

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/NICOLAU 
TABERNER FRENTE Nº45 DEL 31/03 AL 
30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 537,75

999430304071 1051-
PPR001N0063849

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/URB. PUIG DE
ROS ALDO SECTOR 3 DEL 31/03 AL 03/05 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 538,83

999430301131 1056-
PPR001N0063108

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ROPIT ALDO 
SECTOR 3 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 528,32

999407903487 1385-
P0Z017N0011981

21/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/URB. 
VALLGORNERA ET Nº1 DEL 06/09/2018 AL 
24/09/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 4.451,89

999400283639 0711-
PPR001N0066934

11/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA C/DRAGONERA 
COL.LEGI SON VERI DEL 06/03 AL 05/05 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 183,41

999399797029 0874-
PPR001N0066933

11/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/SANT 
BARTOMEU S/N  DEL 09/03 AL 05/05 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 605,77

084006890971 0138-
PNR001N0150482

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/GARROVER 2 
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 701,38



050007348332 0596-
SNR001N0076490

05/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ MATEU 
MONTSERRAT CAMP DE FUTBOL DEL 
31/03 AL 03/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

53,64

050002054037 0928-
SMR001N0047431

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ CALA PI 
RESTAURANT DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

285,95

050002264031 0928-
SMR001N0048351

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ ESCULLS 
SON BIELO DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

144,76

050002050256 0932-
SMR001N0048400

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ TAMARINDE 
S/N  DEL 01/04 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

59,64

084006927365 0042-
SMR001N0050435

11/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ PENYA 
SEGAT 3 BAIXOS DEL 05/03 AL 07/05 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

478,06

050002050864 0596-
SNR001N0077486

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ TAMARELLS 
S/N ET 3192 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

313,08

050002241678 0627-
SPR001N0167644

05/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ URB. 
VALLGORNERA ET Nº3  DEL 31/03 AL 
02/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

202,05

050002050919 0914-
SPR001N0169458

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ CORNETS S/
N ET 3193 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

252,06

050001983654 0904-
SPR001N0170293

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ PÇA REINA 
MARIA CRISTINA - AJUNTAMENT DEL 
31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

227,17

050002290217 0791-
SPR001N0171461

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ URB. 
TOLLERIC ET EL DORADO DEL 31/03 AL 
30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

108,09

050001975704 0922-
SPR001N0171274

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ GRÀCIA S/N 
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

34,05

050002036674 0914-
SPR001N0171392

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/RIPOLL 
ET11261 JTO Nº56 DEL 06/04  AL 30/04 
DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

21,08

050002635111 0902-
SPR001N0172188

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ MAJOR DEL 
31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

160,43

050001992648 0917-
SPR001N0169810

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ MUNTANYA S/
N  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

133,05

050002314883 0921-
SPR001N0172171

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ NOGUERA 
SECTOR 3 2º FASE  DEL 31/03 AL 02/05 
DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

128,31

050002544439 0917-
SPR001N0172144

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ SANT MIQUEL
JTO Nº 68  DEL 31/03 AL 02/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

219,48

050002054358 0948-
SPR001N0174874

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ SOLLERIC  
DEL 01/04 AL 04/05  DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

119,16

050002373118 0612-
SPR001N0167645

05/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ URB. 
VALLGORNERA SECTOR V  DEL 31/03 AL 
02/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

129,17

050002466726 0791-
SPR001N0169906

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ GALIOTA  S/N 
ARMARI  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

253,79

999382894864 0650-
SPR001N0179578

11/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/ TERRAL 41 
LOCAL 3 TERCERA EDAT  DEL 06/03 AL 
05/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

12,32

050002040254 0948-
SPR001N0171275

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ AMETLLER 
ET HERA DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

60,97

050001995882 0933-
SPR001N0169400

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ RECALDE 
Nº4  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

73,50

050002626619 0948-
SPR001N0171463

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ BARCELONA 
JTO Nº5  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

222,54

050001979844 0900-
SPR001N0170286

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ ANTONI 
MARIA ALCOVER S/N DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

103,31

050001958277 0791-
SPR001N0200125

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ AGUILA S/N 
LOCAL 14 DEL 23/04 AL 20/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

18,17

050002259396 1158-
SPR001N0177970

11/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ PÇA STA 
CATALINA TOMAS - BORN  DEL 31/03 AL 
30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

314,31

050002568933 0768-
SPR001N0200135

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ SANT LLUC 
ESQ STA MARGALIDA DEL 23/04  AL 20/05 
DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

151,95

050002763752 0656-
SPR001N0198529

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA C/ TERRAL 23C - 
TRENCADORS  DEL 22/04 AL 18/05 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

50,84

050002045594 0578-
SPR001N0201872

27/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ OM S/N DEL 
23/04 AL 21/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

13,56

050007881416 0694-
SPR001N0200704

26/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ GUATLERA 
ALDO SECTOR 2  DEL 23/04 AL 20/05 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

208,68

050002466712 0787-
SPR001N0199301

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ CREUETA S/N
ARMARI  DEL 22/04 AL 19/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

107,65

084006489812 0591-
SNR001N0079222

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ BETLEM 11 
CALA PI DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

76,28

999422831877 1141-
PLR001N0204244

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA  C/AVINGUDA 
EUROPA POLIESPORTIU EMERGÈNCIES 
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 189,29

084006492652 0619-
SMR001N0056216

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ PI Nº2 DEL 
22/04 AL 20/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

30,77

999407906093 1165-
PMR001N0194038

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/MIQUEL 
SALVA JTO Nº35 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 286,15

999412142552 0579-
PLR001N0235852

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/AVINGUDA 
REGNE DE MALLORQUES JTO ET 17067 
DEL 17/03 AL 20/05 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 285,06

999407899391 1157-
PMR001N0191028

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/XALANA JTO 
Nº45 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 669,49



999407867920 1201-
PMR001N0191026

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/VIA AUGUSTA 
S/N DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 375,83

999407840104 1079-
PMR001N0195584

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/RONDA 
CARLES V S/N BIS DEL 29/02 AL 30/04 DEL
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.862,84

999407902031 1269-
PMR001N0191031

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ALMIRALL 
VIERNA S/N  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 846,54

999407912871 1150-
PMR001N0191033

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ALMIRALL 
VIERNA JTO Nº13 A DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 431,99

999407838874 1045-
PMR001N0191790

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/PZA MARE DE 
DEU DE GRÀCIA S/N  DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 550,10

999407900239 1195-
PMR001N0191029

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/AMETLLER ET
ZEUS DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 662,02

999407841885 0704-
PMR001N0191021

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ANDORRA S/N
ET SOCORRAT DEL 01/04 AL 30/04 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 850,96

999407848764 1161-
PMR001N0194035

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ACACIA S/N  
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 401,64

999407863225 1161-
PMR001N0194036

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ACACIAS S/N  
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 426,14

999407869455 1273-
PMR001N0191027

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ CARRETERA 
ENDERROCAT S/N 10-72 DEL 31/03 AL 
30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 344,43

999407846938 1123-
PMR001N0195589

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/FIGUERA S/N  
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 191,91

999407925323 1142-
PMR001N0191622

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/SON 
GRANADA DEL 31/03 AL 03/05 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 518,39

999407867097 1313-
PMR001N0194037

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/FIRA 14 DEL 
31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 465,83

999407843903 1138-
PMR001N0195587

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/COSTA I 
LLOBERA S/N DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 308,31

084006896836 0125-
PMR001N0197766

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/GUILLEM 
TERRASSA 9 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 796,88

999407862411 1064-
PMR001N0195590

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ DEUSTO S/N 
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 217,36

999407866927 1142-
PMR001N0191024

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/PASEO 
DAMES ET PARADIS DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 331,25

084006533871 0571-
PMR001N0192550

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ANFOS S/N  
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 631,54

999407917483 1157-
PMR001N0191034

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ PASSEIG 
JAUME III JTO Nº26 DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 888,75

050001993316 0937-
SPR001N0169399

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ PÇA DE LA 
LLUNA JTO Nº2  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

164,12

999407918092 1161-
PMR001N0194039

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/PZA 
D'ESPANYA 12 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 470,13

999407863681 1045-
PMR001N0195591

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/XIPRE ESQ 
DÀTILES  DEL 29/02 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 755,02

999407845419 1165-
PMR001N0194034

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/RAMBLA-
AMETLLER DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 442,63

999407844833 1216-
PMR001N0195588

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/AMETLLER ET
ATENEA DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 265,24

999407900773 1161-
PMR001N0191030

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/PZA 
NAVEGACIÓ JTO Nº6 DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 745,46

999407825531 0679-
PMR001N0199126

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/SANT 
BARTOMEU S/N  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 123,37

050002315344 0898-
SPR001N0172789

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ GRAN I 
GENERAL CONSELL ET 4758 DEL 31/03 AL
30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

100,68

050002062008 0929-
SPR001N0169436

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ NOGUERA  S/
N DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

111,65

084006509405 0619-
PNR001N0151895

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/RONDA 
SENADOR ANTORI RAMIS ET CENTRAL 
VELLA DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 432,55

050002047494 0933-
SPR001N0169401

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ MERCURI S/N
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

175,01

999407865845 1157-
PMR001N0199131

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/ISAAC PERAL-
CHURRUCA BAIXOS DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 471,27

050002373194 0627-
SPR001N0171595

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ 
URB.VALLGORNERA SECTOR 2 DEL 31/03
AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

296,73

050002536040 0929-
SPR001N0171462

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ SANTA 
BÀRBARA JTO 22 DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

162,49

999408182619 1154-
PMR001N0197911

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AIGUA C/POL. 43-
129 CAMI DE S'ÀGUILA DEL 31/03 AL 30/04
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 210,08

050002003531 0915-
SPR001N0170283

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ SALUT  S/N 
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

168,40

050002062014 0903-
SPR001N0169459

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ NOGUERA  S/
N DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

260,65

050002241663 0762-
SPR001N0171552

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ PICASSO ET 
Nº2  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

270,58



050001998354 0499-
SNR001N0076489

05/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/PARE RIPOLL 
S/N DEL 01/03 AL 03/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

168,35

050001960246 0918-
SPR001N0169433

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/BADIA 
BLANCA S/N DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

109,53

050002267961 0904-
SPR001N0178025

11/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ TERRAL 
AJUNTAMENT DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

67,61

084006664485 0217-
PNR001N0175801

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/PLAÇA STA 
CATALINA TOMAS PUNT VERD DEL 18/03 
AL 20/05 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 105,05

050002013927 0929-
SPR001N0169434

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ GIRONA 
POL.ESCOLETES SON VERI DEL 31/03 AL 
30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

129,87

999407868578 1269-
PMR001N0191621

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/OM S/N  DEL 
31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 510,41

999407847678 1051-
PMR001N0191791

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/MALVA S/N  
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 597,87

050001985987 0942-
SNR001N0077485

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ GARONDA 
159 CALA PI DEL 01/04 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

137,79

084000369931 1044-
PPR001N0061208

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AG C/CONSTITUCIÓ
3  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 389,60

999407908301 1288-
PMR001N0191032

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/AMETLLER ET
ZEUS DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 624,81

050002057004 0931-
SPR001N0169835

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/PENYA-SEGAT
ALDO ET 268 4  DEL 31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

170,76

999407867690 1161-
PMR001N0191025

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ ANTONI 
TORRANDELL S/N DEL31/03 AL 30/04 DEL 
2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 438,67

999407826666 0683-
PMR001N0199127

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/TORRENT S/N
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 119,11

050007881395 0694-
SPR001N0200702

26/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/URB. PUIG DE
ROS ALDO SECTOR 1 DEL 22/04 AL 20/05  
DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

186,73

050002023397 0597-
SPR001N0198528

25/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ GRAN I 
GENERAL CONSELL S/N DEL 22/04 AL 
18/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

71,31

050002267956 0915-
SPR001N0178024

11/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ MARIA 
ANTONIA SALVÀ AJUNTAMENT DEL 31/03 
AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

216,19

050002051304 1261-
SPR001N0171276

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/GARRIGA S/N 
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

70,48

050001980674 0896-
SPR001N0170436

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/MARIA 
ANTONIA SALVA DEL 31/03 AL 03/05 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

204,72

050007137617 0914-
SPR001N0171286

08/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/MARINERS 
JTO ET 18165  DEL 01/04 al 30/04 DEL 
2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

320,32

050001971596 0593-
SNR001N0076760

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ 
FORMENTERA S/N DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

220,38

050002034048 0914-
SPR001N0169435

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/SERRETA S/N 
DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

90,65

999407835271 1161-
PMR001N0191019

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/MONESTIR S/
N DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 848,73

050006821458 0772-
SPR001N0200700

26/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ GALIOTA 2 - 
DONZELL DEL 22/04 AL 20/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

33,15

050002042004 0795-
SPR001N0169885

07/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA AIGUA C/ISAAC 
PERAL S/N DEL 31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

290,22

050002373798 0612-
SPR001N0167275

05/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/URB. 
VALLGORNERA SECTOR 3 DEL 31/03 AL 
01/05 DEL 2020

ES-B8284682-5
ENDESA ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 
DE REFERENCIA, S.L., S.U

156,13

999407864383 0679-
PMR001N0191023

06/05/2020
ENERGIA ELÈCTRICA EP C/ CARRETERA 
DEL CAP BLANC S/N DEL 31/03 AL 30/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 586,11
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                         NOMBRE DE FACTURES:133 
IMPORT TOTAL: 73.846,05

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

En  primer  lloc  es vota  la  urgència  de  la  moció  i  amb 20  vots  a  favor  (PP,  CS,  LLIBERTAT
LLUCMAJOR, ASI, VOX, GM, PSOE, MÉS i PI) i 1 abstenció (UP) prospera per majoria.

Tot seguit, i atès que no hi ha intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i amb 12
vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, VOX i GM) i 9 abstencions (PSOE, MÉS,
UP i PI), per majoria s’aprova la moció en els mateixos termes en què s’acaba de transcriure. 

A continuació el secretari llegeix la següent moció que textualment diu:



Moció conjunta presentada pels grups municipals PSIB-PSOE, PP, MÉS per Mallorca, Ciutadans,

Llibertat Llucmajor, Agrupación Social Independiente, Unides Podem i Proposta per les Illes.

Reivindiquem i visibilitzem des de les façanes públiques 

els drets del col·lectiu LGTBI+!

Les administracions han de demostrar la seva voluntat de visibilitzar la lluita del col·lectiu LGBTI+

a la nostra societat i a tot el món, i contribuir a erradicar la discriminació i l’estigmatització.

Per això volem que l’Ajuntament de Llucmajor visibilitzi els colors de l’Arc de Sant Martí, símbol del

moviment  LGTBI+,  en dies  assenyalats  per  a  aquest  col·lectiu  com el  28  de  juny,  diada  de

commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+. 

Una jornada de reivindicació de tots els drets que encara a dia d’avui  ens són negats com a

col·lectiu. Una diada que vol recordar cada any a totes aquelles persones que històricament han

participat en la lluita necessària per l’alliberament sexual i de gènere.

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1. L’Ajuntament  de  Llucmajor  expressa  el  seu  compromís  de  suport  a  la  lluita  de  les
associacions LGTBI+ en el marc de la política municipal. 

2. L’Ajuntament de Llucmajor manifesta el seu compromís de garantir els drets de lesbianes,
gais,  transsexuals,  bisexuals  i  intersexuals  per  erradicar  l’homofòbia,  la  transfòbia  i  la
bifòbia.

3. L’Ajuntament de Llucmajor, en representació simbòlica d’aquest compromís, penjarà durant
els dies de celebració de l’Orgull una pancarta a la façana de l’Ajuntament i  il·luminarà
l’edifici de l’antic mercat municipal «Peixateria» amb els colors de l’Arc de Sant Martí que
caracteritza la comunitat LGTBI+.

En primer  lloc  es vota la  urgència de la  Moció,  i  amb 19 vots a  favor  (PP,  CS,  LLIBERTAT
LLUCMAJOR, ASI, PSOE, MÉS, UP i PI) i 2 abstencions (VOX i GM) prospera per majoria.

El  batle  diu  que  després  d’una  sèrie  de  gestions  la  bandera  serà  penjada  a  la  façana  de
l’Ajuntament el divendres al matí i que tots hi estan convidats.

El Sr. José Miguel Pastor (VOX) diu que el vot del seu grup serà en positiu, però pensen que es
podria fer d’una altra manera i no faria falta penjar la bandera a la façana. Per altra banda diu que
no s’han afegit a la moció per la seva situació personal en el seu partit. El batle diu que estan
satisfets del suport que el grup VOX dona a la proposta.

Tot seguit i una vegada acabades les intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per
unanimitat s’aprova la moció en els mateixos termes en què s’acaba de transcriure. 

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Oliver (PSOE) s’interessa per la situació econòmica de
l’Ajuntament, i sobretot el període mitjà de pagament. Demana si els poden avançar com està la
situació en aquest aspecte, ja que creuen que és molt important de cara a les mesures que amb el
suport de tots els partits volen posar en marxa, però tenen període mitja de pagament que no
compleixen. També demana informació sobre Pla econòmic financer.

El batle diu que en aquests assumptes han estant fent molta feina, tant el servei d’Intervenció com
el de Tresoreria. També varen fer feina amb T-Sistems, perquè tot això s’arregli  al  més aviat
possible. Creu que en breu ja podran dur a terme totes aquestes coses que tenen entre tots els



partits i de les quals que ja es va parlar en la comissió informativa. Pel que fa al Pla econòmic
financer i al Pla d’ajust, també s’hi està fent feina i de seguida que estiguin els els faran arribar. 

La Sra. Almagro (PSOE) diu que li han demanat si, ara que s’ha entrat en la nova normalitat, es
començarà la neteja de les  voravies dels camins de fora vila.  El batle diu que és veritat  que
anaven  endarrerits  en  aquest  tema  a  causa  de  l’estat  d’alarma  i  els  camins  estan  bastant
malament,  però ara ja  se n’han netejats un parell  i  esperen netejar-los tots. Per altra banda
entenen les queixes dels veïns.

La Sra. Barceló (MÉS) diu que la setmana passada els varen informar de la cancel·lació de la vaga
que estava prevista. Demana quines gestions s’han fet al respecte. També s’interessen per l’estat
del concurs de la compra del teatre. Per altra banda diu que aquests anys estava pressupostat el
Pla de conservació de les pintures del Claustre i el manteniment del Molí d’en Gaspar. Demana si
s’està fent alguna cosa sobre aquest assumpte. Després han vist que darrerament s’han fet uns
canvis dels cartells dels punts verds i voldrien saber el motiu i el cost d’aquests canvis.

El batle diu, sobre el tema de la vaga, que li contestarà la Sra. Bonet, i pel que fa als cartells dels
punts verds, diu que ha estat a causa de la normativa que se’ls aplica.

La Sra. Bonet (PP), sobre el tema de la vaga, diu que varen mantenir una reunió amb el Comitè
d’empresa, els seus representants de Comissions Obreres i amb l’empresa. Explica que no havien
tingut cap contacte amb els treballadors perquè trobaven que els contactes havien de ser amb
l’empresa,  amb  la  qual  es  varen  citar  al  TAMIB,  també  com  a  part  negociadora,  ja  que
l’Ajuntament havia de treure la nova contracta. Arribaren a l’acord que en el termini de tres anys
pujarien un vint, més un quatre, més un quatre, per així arribar a un salari digne. També diu que
l’Ajuntament ja tenia prevista aquesta pujada en el contracte per treure en el macro, ajustaren un
poc les xifres i la veritat és que estan molt contents del resultat, a pesar que fallaren un poc les
formes per part dels treballadors, que els obligaren a negociar en el darrer moment en el TAMIB.
Pel que fa al cartells dels punts verds, diu que en aquests moments no en sap el cost, però quan
el sàpiga els el farà arribar. Es tracta d’un resum de la nova normativa, que diu la quantitat que es
pot  dur al  punt verd i  amb quina periodicitat.  És veritat  que ha fallat  la comunicació  amb el
ciutadà,  però  pròximament  faran una  campanya  per  a  la  recollida  de  poda i  aprofitaran  per
informar millor sobre els punts verds. El batle reitera les paraules de la Sra. Bonet.

La Sra. Lascolas (PP), respecte la conservació de les pintures del Claustre i el manteniment del
Molí d’en Gaspar, diu que de moment no s’ha fet res i, si el pressupost no es veu afectat, ho duran
endavant en aquest mig any que ve. Per altra banda, referent a la compra del teatre, explica que
estaven  pendents  d’un  informe  tècnic  d’Urbanisme  per  contestar  al  darrer  recurs  que  es  va
presentar. A causa del confinament es va aturar tot, i actualment no saben com està el tema dels
terminis. El secretari explica que un dels licitadors va interposar un recurs de reposició contra
l’acord d’adjudicació del teatre i aquest recurs ha estat objecte d’un informe dels serveis tècnics
d’Urbanisme, i que fa uns dies va parlar amb els tècnics que varen despatxar amb la cap del
serveis  de  Contractació  per  acabar  de  perfilar  l’acord  de  resolució  del  recurs  i  en  principi
tècnicament no era gaire complicat de resoldre.

El Sr. Serra (MÉS) diu que en el portal de la pàgina de l’Ajuntament on es publiquen els contractes
han vist que ha sortit el contracte del servei socioeducatiu i que en pocs dies l’Ajuntament va
desistir-ne. Suposen que es tracta d’una errada i voldrien saber si tenen previst treure aquest
concurs aviat. Els motius pel quals creuen que és necessari són la situació que es viu ara, també
que actualment no estan complint les ràtios i incomplir les ràtios dels nombres d’educadors els pot
dur  el  problema  de  no  poder  cobrar  la  totalitat  de  la  subvenció  que  l’IMAS  concedeix  a
l’Ajuntament.  També demana quina ràtio d’expedient  du cada treballador social,  de s’Arenal  i
Urbanitzacions, i quin temps ha d’esperar un usuari per rebre la primera visita. Diu que aquests
dies  s’ha publicat  la retirada d’un dels cors de s’Arenal parc i  suposen que es tenen tots els



informes  favorables  i  que  s’ha  fet  en  condicions,  però  els  preocupa  la  resta  de  cors  i,  si
l’Ajuntament  n’és  el  propietari,  qui  n’ha  d’assumir  els  costos.  Diu  que  no  s’ha  prorrogat  la
disposició addicional de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que permetia
les inversions financerament sostenibles. Ells, per la seva banda, ho lamenten i creuen que l’equip
de govern hauria de reflexionar sobre aquest tema. Pel que fa a aquest Ajuntament en el moment
de presentar  el  pressupost,  es  va vincular  una gran quantitat  de projectes a  aquesta via  de
finançament, d’aquesta manera no hi havia cap tipus d’inversió d’asfaltat, voravies etc., i ara, una
vegada tancada aquesta opció, demana com finançarà l’Ajuntament aquestes inversions, ja que les
necessitats d’aquestes són evidents. Per acabar diu que el seu partit en l’anterior plenari els va fer
la proposta de destinar els romanents que quedaven dels estalvis sobre els tractaments de residus
i utilitzar-los per a ajudes a famílies necessitades, comerços, autònoms i empreses, i diu que el
batle es va comprometre a parlar-ne. De moment no s’ha fet res, i espera l’avís per quan se’n
pugui parlar. 

El batle demana disculpes, perquè és veritat que es varen comprometre a destinar els estalvis,
però segueixen mantenint que al seu moment els ho faran saber. També diu que ell no té totes les
respostes, però el que no fa és enganyar ningú, i convida els membres de la corporació a veure els
informes que vulguin dels tècnics. Tanmateix, ell com a batle es regirà pel que diuen els tècnics.
Una cosa és que no hi hagi informe tècnic i una altra és que al Sr. Serra no li vagi bé l’informe, i
després diu que coaccionen els tècnics. L’equip de govern el convida perquè vegi de primera mà el
que hi ha, i així no podrà dir que el batle no li contesta. Pel que fa a la retirada dels cors de
s’Arenal Parc, explica que hi havia informes negatius de seguretat per part de la Policia i varen
trobar una solució a una problemàtica que tenen fa anys,  que és l’aparcament a s’Arenal.  La
brigada de l’Ajuntament hi ha fet feina, però no tenien els mitjans suficients, i si vol li faran arribar
el que ha costat extra aquest servei. Pel que fa als altres cors, en tenir informes negatius de
Policia per tema de seguretat, també es llevaran, i si vol li’n faran arribar els informes. Pel que fa
al contracte socioeducatiu, està d’acord amb el Sr. Serra que és un tema important i per això el
volen dur endavant.

Tot seguit el Sr. Rojo (PP), continuant amb el tema del contracte socioeducatiu, explica que hi
havia un defecte en la forma, per tant es va aturar. El secretari ja ho ha modificat i aviat tornarà a
anar endavant, ja que com han dit és un tema urgent, perquè que hi ha un augment d’educadors i
així el tema de ràtios millorarà. Per altra banda diu al Sr. Serra que veu que els preocupa molt
haver de tornar els diners a la subvenció del Consell, i és cert, perquè en l’anterior legislatura
varen haver de tornar 16.000 €. Per això intentaran que aquesta vegada no torni a passar. També
diu que quan hi havia el Sr. Mateu com a cap no estaven més tranquils, i tal vegada per això ara
segueixen sol·licitant informes. Diu que ells no coaccionen cap tècnic i que l’informe va arribar a
tots el membres de la Corporació a través de correu electrònic, signat per tots els tècnics. I quan
és així els polítics el que han de fer és ratificar-ho, ja que ells estan aquí per ajudar i contestar a
totes les preguntes que els facin, però sempre basant-se en els tècnics.  

El Sr.  Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), referent al tema de la Llei  d’estabilitat,  diu que estan
esperant notícies des del Govern Central.  És veritat que en el Plenari en què es va tractar el
pressupost  varen parlar  de projectes que havien de finançar a través de les  IFS,  i  abans de
començar el tema de la COVID-19 els tècnics hi feien feina, sobretot en assumptes urbanístics.
Però ara tot això està aturat. Està clar que, sobretot els projectes grans, amb el pressupost i el
tema del PEF, serà molt difícil  que es duguin a terme. El que es fa ara són les actuacions de
manteniment que es poden fer dins el pressupost, que és el que els demanen el veïns, però en el
moment que el Govern Central avanci i es puguin treure IFS, duran al Ple projectes que ja quasi
estaven a punt, als quals creu que donaran suport tots els grups aquí presents.

El Sr. Serra (MES) diu que no han contestat a la darrera pregunta que havia fet abans, en què ha
demanat si els cors de s’Arenal Parc eren propietat de l’Ajuntament i s’havia d’assumir els costos.
Pel que fa als Serveis Socials i els seus treballadors, diu que li sap greu que quan parla es posin a



la defensiva, ja que la seva intenció és que els usuaris tenguin l’atenció que necessiten, i això no
vol dir que tot vagi malament, ni que vagi en contra de ningú. Explica que varen demanar unes
dades  i  una  sèrie  de preguntes  i  quan els  feren  arribar  l’informe,  no hi  havia  la  resposta a
determinades preguntes. Posteriorment se’n va demanar un altre, en què entre altres coses volen
saber quan d’expedients té cada treballador social, perquè posa en evidència que el personal que
hi ha actualment a Serveis Socials és insuficient. I no és culpa de l’equip de govern, sinó de la
situació que s’està vivint, i entre tots han de trobar la solució. L’altra pregunta és la llista d’usuaris
que hi ha a l’espera, cosa que també veu inassumible. Per acabar diu que no va en contra de
ningú i el seu grup està disponible per a tot el que necessitin per fer front a la situació actual.

El batle convida el Sr. Serra a reunir-se amb els tècnics de Serveis Socials, perquè pugui veure de
primera mà tota la documentació que hi ha respecte a aquest tema. Pel que fa a la propietat dels
cors de S’Arenal Parc, diu que en aquests moments no ho saben, però de seguida que tenguin la
informació la hi faran arribar.

Al Sr. Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), com ja ha dit a l’inici de la sessió, li agradaria fer una
aclariment  en la  seva intervenció  del passat plenari  i  demanaria que fos inclosa en l’acta. Fa
referència a la seva resposta a la pregunta del regidor Sr. Domínguez (GM), i diu que vol deixar
clar que l’Ajuntament no té cap assessor que faci feines per a la Corporació sense contracte, ni ara
ni quan va formular la pregunta, i encara menys que cap ciutadà tengui accés a dades internes o
confidencials de l’Ajuntament. Demana disculpes si es va entendre el contrari. Diu que donada la
insistència a mencionar el partit que representa va entendre que la pregunta era referent al mateix
partit. Li remeten propostes a exposar als tècnics o indicacions de quins elements de la pàgina
web actual presenten errors, d’una manera similar com quan un veïnat dona part a l’Ajuntament
d’un element romput, com pot ser per exemple, la vorada d’una voravia.

El Sr. Roig (ASI) vol donar les gràcies públicament al Sr. Estarellas, ja que no li deixaren donar-les-
hi a través de la reunió en la videoconferència que varen mantenir amb el Sr. Juli Fuster per la
rapidesa, i al batle per agafar-ho de seguida i intentar d’una vegada dur endavant el tema del PAC.
El batle agreix al Sr. Roig les seves paraules i també al Sr. Estarellas la predisposició que tingueren
en aquest assumpte.

El Sr. Vives (PI) diu que li han fet arribar que hi ha un problema amb les podes per devora els
contenidors i per les voravies dels camins. Això el mes de setembre de l’any passat, segons el Sr.
Gaffar, pareixia que ja estava solucionat i que es col·locarien uns adhesius a les saques en quatre
idiomes. Tal vegada fos així, però el problema va venir al cap de dos mesos, que expliquen al
ciutadà el que es pot fer amb les podes. I aquí va ser on tot es va desbaratar i ara en paguen les
conseqüències, ja que s’han de fer uns cartells nous per als punts verds explicant què s'hi pot
tirar. Afirma que, encara que el Sr. Gaffar al darrer plenari ho va negar, deien que les empreses
podrien dur totes les seves deixalles als punts verds, excepte material d’obra. Afegeix que són
conscients de la situació, però quan ells varen prestar la col·laboració a l’equip de govern, no
l'acceptaren i a més se’ls va tractar de mentiders. 

Per altra banda, diu que va demanar en la darrera comissió com estava el tema de la unificació de
contractes, i el Sr. Gaffar també digué que estaria fet a l’estiu. Demana si és així, ja que la Sra.
Bonet li digué que el servei ja no començaria enguany.

També diu que no ha entès gaire bé l’explicació que ha donat el Sr. Crusat en la seva intervenció
en el torn de precs i preguntes. El que sí que li va queda clar va ser que digué que tenia una
persona que només feia «copiar y pegar», i  per a ell  això ja és fer feina. També diu que va
anomenar dues empreses de publicitat,  que eren del  mateix  propietari,  i  demana si  li  ho pot
aclarir.



Per altra banda vol fer un prec al Sr. Roig: que no aparqui el seu cotxe en el lloc destinat als
operaris de la Casa, ja que a causa d’això aquests han d’aparcar de manera incorrecta i es dona
una mala imatge als ciutadans.

El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), referent al tema de la poda, diu que és veritat que el mes
de setembre de l’any passat s’havia parlat amb els tècnics d’instaurar els sistema d'adhesius en
quatre idiomes per informar els usuaris, però també és cert que en l’actualitat hi ha problemes en
el  servei  per  l'acumulació  de mesos que els veïns han estat a casa seva.  I  això li  ho poden
comentar els tècnics de la Casa. Per tant, s’ha tret ara. Pel que fa al tema de de la unificació de
contractes, diu que reafirma el que li ha dit la Sra. Bonet, i és que creien que ho tendrien per
l’any passat, cosa que els hauria agradat a tots, però les circumstàncies no han estat favorables.
Tanmateix, després del la COVID-19, ja s’han mantingut una sèrie de reunions sobre el tema amb
algunes empreses de jardineria, per saber directament la seva opinió sobre com s’han d’enfocar
les podes. 

Pel altra banda, sobre els vídeos diu que ja s’ha convertit en tradició que els citi en cada plenari. Li
torna a demanar al Sr. Vives que li digui exactament el vídeo i el minut exacte que pronuncia
aquestes paraules, ja que el va revisar i en cap moment esmenta res d’això. El que va deixar clar
és el que s’ampliava del servei, i era que es permetia a les empreses que pagassin les taxes de
fems en aquest municipi tirar el cartró, els envasos i el vidre, i remarcava que no es podia tirar
poda, ni restes d’obra, com a molt la ferralla que està habilitada i informada ara mateix sobretot
amb els panells.

El Sr. Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), referent al que li ha demanat el Sr. Vives, diu que, quant a
la primera pregunta, ja ha quedat clara amb el que ha dit anteriorment, i pel que fa a la segona,
explica que no considera que hi hagi hagut cap tipus de fraccionament de contracte. Però si el Sr.
Vives no hi té inconvenient, diu que li contestarà a través de correu electrònic, per poder disposar
de tota la informació correctament.

El Sr. Vives (PI), a la pregunta sobre el vídeo que li ha fet el Sr. Gaffar, respon que el vídeo en
qüestió és de dia 11 de setembre, i el seu assessor hi dona una explicació de com han d’anar les
podes, i l’altre vídeo és de dia 5 d’octubre, i el Sr. Pascual el tanca dient: «A partir de hoy las
empresas de Llucmajor podrán traer sus cosas en el punto verde, excepto material de obra». Pel
altra banda diu que el Sr. Gaffar no feia comptes que la unificació de contractes sortís aquest any,
perquè per a aquesta unificació s’ha d’haver pressupostat un milió d’euros més, que és el que
costarà, cosa que no va fer. Per això li demana que no enganyi la gent 

El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) per al·lusions dona les gràcies al Sr. Vives per facilitar-li les
dades dels vídeos. Diu que els revisarà, sobretot el segon, i si s’hagués dit aquesta frase, s'hi faria
una correcció. Per altra banda, sobre la unificació de contractes, diu que no sap si el Sr. Vives ja
en té quantificat el cost final abans que els tècnics, però afirma que es pot fer una modificació de
crèdit una vegada que se sàpiga què ha de sortir, i d’aquesta manera tenir els diners necessaris.

El Sr. Zúñiga (UP) diu que tenen una petició d’auxili d’una veïna de la zona de Son Verí, perquè té
una filla que va en cadira de rodes i ella no té cap vehicle. Es veu el bus de l’Ajuntament de Palma,
amb el qual hi ha un conveni, ha deixat de passar per davant ca seva, i demana si des de la
Regidoria de Mobilitat la poden ajudar d’alguna manera, ja que a més, al camí per on acompanya
la seva filla hi ha moltes herbes que dificulten el pas amb la cadira de rodes. També s’interessa per
la situació de la zona blava dels pàrquings, més que res per evitar confusions amb la gent. Diu que
a principi d’aquesta legislatura es va parlar de renovar l’equip tècnic d’aquest plenari, a través de
càmeres i so. Creu que és un assumpte necessari actualment i també per donar informació als
ciutadans,  i  demana que s’ho  pensin.  També pregunta en quina situació  es  troben  els  parcs
infantils. Diu que també a principis de legislatura es va parlar que es retiraria de davant el col·legi



Jaume  III  l’Skate  Parc,  ja  que  estava  en  males  condicions.  Demana  si  es  farà  abans  del
començament del proper curs escolar.

El batle,  pel que fa al  tema del  sistema de gravació  i  visualització dels  plens,  té clar  que és
necessari renovar-lo, ja que no és l'adequat per a aquest ajuntament, i encara que en aquests
moments la situació és difícil, es mirarà de fer un esforç. Pel que fa al tema de la cadira de rodes,
en pren nota. Referent a l’assumpte de la zona blava, diu que estan esperant que surti la compra
de les màquines pendent i quan les tenguin es repintaran i es posarà en marxa la zona delimitada.
Diu, sobre el tema dels parcs infantils, que aquest municipi en té uns trenta o quaranta, i els
demanen  que  es  desinfectin  dues  vegades  al  dia,  cosa  que  és  gairebé  impossible.  Hi  ha
ajuntaments que han optat per obrir-los,  però la majoria es queixa de les mesures que s’han
d'aplicar. Saben que hauran de prendre una decisió, a pesar de no ser fàcil. 

El Sr. Zúñiga (UP), tornant al tema de la zona blava, diu que ha vist escrit que hi ha hagut gent
que ha estat multada per aparcar en zona blava, per això vol aclarir en quina situació està en
aquests moments. El batle diu que havia entès que la pregunta era com estava l’ampliació de la
zona blava, per tant no li ha contestat bé, i explica que quan estaven en la fase tres, es va fer un
comunicat a través de les xarxes socials i tal vegada hi ha gent que no ho ha sabut. També diu
que hi ha hagut problemes en dies puntuals en què l’ORA no ha funcionat, i tot això ha provocat
una sèrie de confusions. Però tot canviarà amb la compra de les noves màquines i amb l’ampliació
de la zona ORA, que els agradaria que fos al més aviat millor.

El Sr.  Oliver (PSOE) diu que la primera intervenció del  Sr. Crusat, respecte a la persona que
l’estava ajudant en determinades tasques de l’Ajuntament, no l’han acabada d’entendre del tot. Ho
diu perquè per a ells és un tema que té un fons important i el que no voldrien és tornar a tenir
problemes en aquesta acta si no queda aclarit l’assumpte, ja que n’han tengut amb l’acta anterior.
El batle es reitera en el que va dir en el seu moment, i és que aquesta Batlia no tenia constància
de res de tot això i, al final, cadascú ha de ser conseqüent amb les seves paraules. Avui el Sr.
Crusat ha fet una intervenció per fer un aclariment. En tot cas aquest equip de govern condemna
aquests actes en el cas que es facin.

El Sr. Pastor (VOX) diu que el motiu de la seva intervenció és que es faci constar en l'acta del Ple
de l’Ajuntament de Llucmajor de data 24 de juny de 2020 el següent: «De forma voluntària per
discrepàncies amb el seu partit i en solidaritat amb el seu company Raúl Domínguez Martín, per
haver  estat  expulsat de VOX sense  cap motiu concret  i  amb el  qual  lluita  conjuntament  per
representar el seu poble en aquest Ajuntament, comunica que deixa de ser representant del partit
VOX en aquest Ajuntament, i que passa en aquests moments a regidor no adscrit.»

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


