ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 25 d’abril de 2018
Horari: de les 19 a les 20.30 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president
 Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartomeu Tugores Vicens i Francisca
Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura
Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB
 Bernadí Vives Cardona, Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Cristina Calafat
Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Matias Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors, que
varen tenir lloc els dies 28 de març (ordinària) i 16 d’abril (extraordinària), i atès que no s’hi
fa cap objecció se sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a les factures d’exercicis anteriors de l’Ajuntament.
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici 2017, 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 el normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, i atès que ens trobem davant una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En
virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un
altre, neix una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el
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particular.
Atès que l’aprovació d’aquestes factures suposa l’incompliment del principi d’anualitat
pressupostària, i trobant-nos davant un acte nul de ple dret es considera necessari i obligat
atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 18 d’abril, i una vegada
vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i
vist l’informe 32/2018 d’intervenció amb objecció, i atès que no hi ha intervencions quant al
fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i
10 abstencions (PP, SSPLL i ASI ), per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de crèdits 3/2017, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que
imposa a aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.
Segon. Aprovar l’expedient 3/2017 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions, amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
DATA
FACTURA
28/02/2018
31/05/2017
04/10/2017
31/12/2017

S.G.F.
SAICA NATUR BALEARES SL
DETERGENTES LA PALMERA SL
M.C.P.

15/05/2017

ROIG BUS S.A

20/11/2017
10/11/2017
30/11/2017
06/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
07/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
12/03/2018
06/03/2018

TERCER

TECNOMOTOR MALLORCA S.L

ENDESA ENERGIA XXL S.L

DESCRIPCIÓ
RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 2 MAIG 2017
LLOGUER CAIXA COMPACTACIÓ – MAIG 2017
SUBMINISTRAMENT DE NETEJA
APORT.MPAL RECEPTES MEDIQUES – NOV- DES 2017
TRASLLATS FADA-GRANJA.FADA I PENYA – SEGAT – GRANJA 2728/4/17
MATERIAL PEL PROJECTE PQI MECÁNICA
SABATES DE SEGURETAT PER PROJECTE PQI MECÁNICA
SABATES DE SEGURETAT PER PROJECTE PQI MECÁNICA
ENERG ELECT C/ SANT FRANCEST 29 ( 01/11/17 - 03/01/2018)
ENERG ELECT C/ GARRIGA (27/11/17 – 29/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ GARRIGA (37/08/17 – 27/09/17) EP
ENERG ELECT C/ GARRIGA (24/04/17 – 26/05/2017) EP
ENERG ELECT C/ GARRIGA (25/07/17 – 31/08/17) EP
ENERG ELECT C/ TAMARELL ( 08/11/17 – 04/01/18) EP
ENERG ELECT C/ GARRIGA (25/06/17 – 25/07/17) EP
ENERG ELECT C/ GARRIGA (25/10/17 – 27/11/17) EP
ENERG ELECT C/ GARRIGA (24/04/17 – 26/05/17) EP
ENERG ELECT C/ TERRAL 29 ( 23/10/17 – 08/01/2018
ENERG ELECT C/ SANT FRANCESC (1/11/17 – 03/01/2018) EP
TOTAL GENERAL EUROS

IMPORT
TOTAL
120,16
66,00
190,58
174,43

PARTIDA PRES.
€
€
€
€

050300-231-1600800
030000-150-2130000
030000-150-2219900
050300-231-1600800

585,20 €
348,73
264,98
54,45
157,58
334,77
198,98
184,88
233,66
1.302,04
129,93
317,87
214,53
338,61
155,10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100000-241-2210400
10000-241-2269900
10000-241-2269900
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

5.372,48 €

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.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a les factures d’exercicis anteriors de la Residència de
Persones Majors.
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici 2017, 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
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subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i els
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 efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, i atès que ens trobem davant una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En
virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un
altre, neix una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el
particular.
Atès que l’aprovació d’aquestes factures suposa l’incompliment del principi d’anualitat
pressupostària, i trobant-nos davant un acte nul de ple dret es considera necessari i obligat
atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 18 d’abril, i una vegada
vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i
vist l’informe 32/2018 d’Intervenció amb objecció, i atès que no hi ha intervencions quant al
fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i
10 abstencions (PP, SSPLL i ASI ), per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de crèdits 3/2017, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que
imposa a aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.
Segon. Aprovar l’expedient 3/2017 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
DATA
FACTURA
31/05/2017
30/06/2017
31/08/2017
31/07/2017
30/09/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017

TERCER

FOTMATGES CA’N MONTES SL

DESCRIPCIÓ
PRODUCTES
PRODUCTES
PRODUCTES
PRODUCTES
PRODUCTES
PRODUCTES
PRODUCTES
PRODUCTES

ALIMENTICIS
ALIMENTICIS
ALIMENTICIS
ALIMENTICIS
ALIMENTICIS
ALIMENTICIS
ALIMENTICIS
ALIMENTICIS

TOTAL GENERAL EUROS

–
–
–
–
–
–
–
–

MAIG 2017
JUNY 2017
JULIOL 2017
AGOST 2017
SETEMBRER 2017
OCTUBRE 2017
NOVEMBRE 2017
DESEMBRE 2017

IMPORT
TOTAL
48,76 €
55,04 €
51,78 €
68,26 €
52,00 €
25,27 €
46,28 €
105,79 €

PARTIDA PRES.
13000-231-2210500
13000-231-2210500
13000-231-2210500
13000-231-2210500
13000-231-2210500
13000-231-2210500
13000-231-2210500
13000-231-2210500

453,18 €

Tercer. Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits no
s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la hisenda municipal.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS RECONEGUDES D’EXERCICIS
ANTERIORS PER LA RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA DE 2017
Vista la proposta de la liquidació núm. 2017-00291 a favor de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’aplicació de la recaptació en voluntària de l’exercici 2017, on s’indica una contraprestació de
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516.958,08 euros a favor de l’ATIB per la recaptació en voluntària del dit període, d’acord
amb el quadre següent, i que són obligacions que corresponen a l’exercici 2017:
TOTAL RECAPTAT 2017 VOLUNTÀRIA

20.728.054,69 €

RECÀRREC PROVINCIAL

-49.731,32€

COST DEL SERVEI

20.678.323,37 a 2.5%

516.958,08€

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 18 d’abril, i una vegada
vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i vista la indicació del servei d’Intervenció
relativa a la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva
aplicació al Pressupost del l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions (PP, SSPLL i
ASI), per majoria s’aprova el reconeixement de l’obligació per import de 516.958,08 euros a
favor de l’ATIB en concepte de contraprestació per la recaptació en voluntària de l’exercici
2017 pel Reconeixement Extrajudicial dels documents adjunts, d’acord amb el conveni signat
amb l’ATIB.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS RECONEGUDES D’EXERCICIS
ANTERIORS DE SANCIONS I GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS DE 2017
Vista la proposta de la liquidació a favor de l’Ajuntament de Llucmajor del compte resultant
de la recaptació de les sancions i de la gestió d’expedients sancionadors en matèria de
trànsit i seguretat viària en l’exercici 2017, on s’indica una contraprestació de 152.191,25
euros a favor de l’ATIB, i que són obligacions que corresponen a l’exercici 2017:
INGRESSOS SANCIONS TRÀNSIT
85.506,85€

OBLIGACIONS RECONEGUDES
152.191,25€

INGRÉS
233.315,60€

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 18 d’abril, i una vegada
vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i vista la indicació del servei d’Intervenció
relativa a la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva
aplicació al Pressupost del l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions (PP, SSPLL i
ASI ), per majoria s’aprova el reconeixement de l’obligació per import de 152.191,25 euros a
favor de l’ATIB en concepte de contraprestació del compte resultant de la recaptació de les
sancions i de la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària en
l’exercici 2017 pel reconeixement extrajudicial dels documents adjunts, d’acord amb el
conveni signat amb l’ATIB.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS RECONEGUDES D’EXERCICIS
ANTERIORS PER LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA DEL 3r TRIMESTRE DE 2017
Vista la proposta de la liquidació núm. 2017-00210 a favor de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’aplicació de la recaptació en executiva del tercer trimestre de l’exercici 2017, on s’indica
una contraprestació de 78.969,19 euros a favor de l’ATIB per la recaptació executiva del dit
període, d’acord amb el quadre següent, i que són obligacions que corresponen a l’exercici
2017:
Cost del servei
Recargo al

%

Conveni

20%
10%
5%

12,50%
10,00%
5,00%

Base
572.880,62
44.202,41
22.331,32

Import
71.636,21
4.403,10
1.119,15
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sin recargo

2,50%

72.452,44

1.810,73

COST SERVEI

-78.969,19

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 18 d’abril, i una vegada
vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i vista la indicació del Servei d’Intervenció
relativa a la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva
aplicació al Pressupost del l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions (PP, SSPLL i
ASI ), per majoria s’aprova el reconeixement de l’obligació per import de 78.969,19 euros a
favor de l’ATIB en concepte de contraprestació per la recaptació executiva del tercer
trimestre de l’exercici 2017 pel reconeixement extrajudicial dels documents adjunts, d’acord
amb el conveni signat amb l’ATIB.
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 9/2018
Seguidament es veu l’expedient de la modificació pressupostària núm. 9/2018 en la
modalitat de suplement de crèdit i la proposta.
Vist la interlocutòria 71/18, de 15 de març de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
3 de Palma de Mallorca, pel qual s’estima la sol·licitud de mesures cautelars instades al
procediment PA 2013/17 i ordena a l’Ajuntament de Llucmajor que aboni a l’entitat
FUNDACIÓ NATURA PARC la quantitat de 29.511,58 €.
Vist que l’esmentat import de 29.511,58 € és l’import de factures que consta en els registres
comptables de l’Ajuntament de Llucmajor.
Vist que de la relació de factures reclamades, una d’elles correspon a liquidacions per
interessos de demora que ascendeix a 3.052,58 €, i per tant l’import que és pendent de
pagament per prestacions de serveis és de 26.459,00 €. Aquest import no estava previst en
el pressupost inicialment, i per tant s’ha de dur a terme l’oportuna modificació
pressupostaria.
En el capítol 5 de despeses del pressupost existeix el Fons de Contingència, introduït per
l’article 31 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que
estableix que es tracta d’un dotació per fer front a necessitats de caràcter no discrecional i
no previstes en el pressupost inicialment aprovat.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 18 d’abril, i una vegada
vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el vot del seu grup serà favorable, atès
que es tracta d’una modificació pressupostària que ve avalada dins el fons de contingència
del pressupost que si havia partida pressupostària en conseqüència d’un contenciós, que
pareix ser que s’ha guanyat, per unes feines que es feren a la Casa.
El regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que simplement és una modificació de
crèdit, les actuacions de les corporacions municipals s’han de dotar i per això està fet el fons
de contingència, són coses que no solen passar habitualment.
Tot seguit, una vegada acabades les intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior,
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 19 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i PP) i 2
abstencions (SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:
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Únic. Aprovar la modificació pressupostària número 9 de l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2018, en la modalitat de suplement de crèdit a les següents partides i imports:
Disminució del pressupost de despeses
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
050000-929-500

DESCRIPCIÓ
FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA

IMPORT
26.459,00 €.

Increment del pressupost de despeses
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
020000-311-2270600

DESCRIPCIÓ
TRABAJOS TÉCNICOS ACCIONES SALUD PÚB.

IMPORT
26.459,00 €.

PROPOSTA DEL PI PER MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA A MALLORCA
Tot seguit el Sr. Bernadí Vives (PI) diu que és una proposta que ja es va presentar al Consell
de Mallorca i ara el PI la trasllada a tots els ajuntaments. Seguidament passa a llegir la pro posta relativa a millorar la seguretat ciutadana a Mallorca i avançar cap a un model propi de
policia que textualment diu el següent:
“ANTECEDENTS
La protecció ciutadana és una de les principals competències de l’Estat al nostre territori, les forces i
cossos de seguretat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil actuen amb la col·laboració de la Policia
Local, competent en el manteniment de la seguretat en les zones públiques de cada un dels municipis.
La Constitució preveu, i el nostre Estatut d’Autonomia ho té en compte, que aquests serveis policials
de seguretat pública es puguin prestar mitjançant la creació de cossos de seguretat per part de les comunitats autònomes en la forma que s'estableixi en els respectius estatuts en el marc del que disposi
una llei orgànica.
En aquests darrers temps la percepció de la ciutadania de les Illes Balears, i més concretament, la de
l’illa de Mallorca, és que en aquesta matèria l’Estat no està fent tot el que caldria, perquè no facilita
els efectius i les infraestructures necessàries per a la correcta prestació dels serveis de protecció de la
ciutadania. Aquest és un fet palpable i visible per a la població, sobretot a la part forana, on la majoria
dels quarters de la Guàrdia Civil es troben en un estat de manteniment lamentable i amb una insuficiència de mitjans i personal alarmants, i, a més, els successos i fets ocorreguts recentment empitjoren
la percepció de la societat sobre el tema. Des de l'any 2011 fins al 2017 el nombre d'efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil s'ha reduït a Balears en 245 agents. La caiguda més significativa ha estat a
la Policia Nacional, que en aquests anys ha passat de tenir 1.645 agents a 1.503, dels quals 54 són
alumnes en pràctiques, mentre que en la Guàrdia Civil la pèrdua ha estat de 2.040 a 1.937 efectius.
Si a aquesta minva d’efectius hi afegim que la Llei de sostenibilitat i racionalització de l'administració
local, més coneguda amb el nom de llei Montoro, dificulta la correcta dotació de les plantilles de la Policia Local per mor de l’aplicació d’un principi d’equilibri financer i pressupostari que, en aquests darrers temps, està sent molt criticat per part de tots els municipis i per les nostres pròpies institucions
insulars.
Des d’El Pi constatam amb preocupació que actualment, 1 de cada 3 ciutadans de Mallorca té una
percepció greu d’inseguretat. Per tant, aquest fet ha de ser afrontat adequadament des de les institucions de l’illa.
El Pi en el programa electoral autonòmic del 2015 proposava avançar cap a la constitució d’un model
propi de policia a les Illes Balears a partir de dos eixos que es poden complementar, cercant l’eficièn cia i evitant duplicitats:
 D’una banda, mitjançant un acord amb l’Estat, que s’habiliti la Comunitat Autònoma perquè
assumeixi el comandament ordinari de la policia estatal. Aquesta proposta podria comportar
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un procés d’arrelament i d’adaptació a la realitat de les Illes Balears de les plantilles que op tessin per vincular-se a aquest cos cedit, el qual s’hauria d’identificar amb una denominació
pròpia.
De l’altra, mitjançant la cooperació entre les policies locals dels municipis per tal de dur a terme actuacions conjuntes i sistematitzades, establint una direcció compartida i coordinada per
la Conselleria competent en matèria d’Interior.

Per tot el que s’ha exposat, proposem al Ple d’aquest Ajuntament adoptar els acords següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor insta l’Administració de l’Estat a una millora immediata en inversions per fer front a la situació de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, pel
que fa a la dotació d’efectius i de mitjans i al manteniment de les seves infraestructures, que a dia
d’avui són completament insuficients per poder atendre les necessitats de protecció de la ciutadana
que té la nostra illa.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor insta l’Administració de l’Estat a modificar la Llei
de sostenibilitat i racionalització de l'Administració local, que dificulta la dotació i l’estabilització de les
plantilles de Policia Local per tal d’adequar-les a les necessitats reals dels nostres municipis.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor insta l’Administració de l’Estat i el Govern de les
Illes perquè avancin cap a un model policial propi de les Illes Balears, que, mitjançant el correcte finançament i una millor coordinació entre els diferents cossos de policies, permeti dotar-los adequada ment perquè puguin realitzar millor la seva feina, dignificant les condicions en les quals desenvolupen
el seu treball.
Quart. Traslladar aquests acords a la Delegació del Govern de les Illes Balears.”

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 18 d’abril, i una vegada
vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume diu que, com ha comentat el Sr. Vives, aquesta
proposta ja es va presentar al Consell i el PP hi va votar en contra. Per tant el seu grup
també ho farà i per distints motius. No és que no estiguin d’acord amb el fons de la
proposta, ja que és veritat que tot és millorable i es necessiten unes forces de seguretat i
cossos de l’Estat en ple rendiment, unes bones instal·lacions i uns bons sous, i si s’aproven
els pressupostos de l’Estat del 2018 això es començarà a resoldre. També reconeixen que en
el tema de les infraestructures, les de Llucmajor estan obsoletes i amb una bona
col·laboració de totes les administracions es poden millorar. Però hi ha altres prioritats i s’ha
d’entendre que es ve d’una època d’una forta crisi i, ara que les coses comencen a anar
millor, és el moment de fer una passa important. Es diu que amb la llei Montoro hi ha menys
efectius de forces i cossos de seguretat, així com de policies locals i això afecta la seguretat.
La taxa de reposició dels policies locals que es jubilen és del 100 % i en casos de necessitat
no hi ha cap problema. Per tant no creuen que el motiu de tot això sigui la llei Montoro. Pel
que fa al punt 3 de la proposta, referent a l’inici de la creació d’una policia autonòmica, si
estem reclamant millor tractament en les necessitats bàsiques, com són l’educació, els
serveis socials i la sanitat, s’hi ha d’afegir una cosa que actualment no és una prioritat per a
la ciutadania de les Illes Balears, no ho troben adequat. El que sí que creuen que és
millorable és la relació entre les forces i els cossos de l’Estat amb la policia local, ja que
sumant esforços les coses anirien millor.
El Sr. Lluís Segura (MÉS) diu que el seu grup voldria fer una petició al plenari, i és que els
acords es votin d’un en un i per separat, bàsicament per tres raons. En primer lloc entenen
que l’exercici de millora i seguretat no ha de suposar una minva quant a l’exercici de llibertat
de les persones, el binomi llibertat i seguretat és un debat que està molt present en
l’actualitat. Creuen que la seguretat mai ha d’anar en contra de l’exercici de llibertat de les
persones. En segon lloc perquè entenen que la designació dels recursos públics no es pot fer
Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81
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per a tot, ja que quan s’aporten a un lloc, es resten d’un altre, i entenen que si volen tenir
més recursos per una nova policia autonòmica, no es poden demanar per a altres coses. En
tercer lloc perquè creuen que la policia, com més propera és a la ciutadania, més eficient és.
El seu grup està a favor d’una policia autonòmica i com no de la policia local, i la proposta
que fan al plenari de votar per separat és perquè hi ha punts en què estan a favor i altres en
què no.
El secretari explica que la proposta feta pel Sr. Segura constitueix una esmena al dictamen
que va sortir de la comissió informativa, per tant s’ha de votar prèviament i si prospera,
després dels debats, s’hauria de votar per separat cada un dels apartats com a tres
propostes, menys el quart punt, ja que es tracta de donar compte.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que en el seu grup coincideixen les preocupacions dels
cossos policials de les nostres Illes. Les condicions en què es troben els quarters de la
Guàrdia Civil de diversos pobles són més que alarmants i també els preocupa la reducció
d’efectius, tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional, però sobretot la Policia Local i
les greus dificultats que hi ha per incorporar nous efectius a causa de la llei Montoro. Igual
com tenen altres comunitats autònomes, la nostra Comunitat ha de crear necessàriament
una policia autonòmica pròpia, ja que les característiques específiques d’insularitat del nostre
territori i la gran quantitat de persones que ens visiten cada any ho fa més que necessari.
Diu que no poden dependre de les decisions del govern de torn de l’Estat i per això han
d’exigir la competència que es preveu al nostre Estatut d’Autonomia. Per tant el seu grup
donarà suport a la proposta.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que es troben en la situació de sempre, que és demanar a
l’Estat. Per altra banda comenta que fa tres anys que hi ha problemes amb la policia local del
nostre municipi i no ho han arreglat. Demana que primer s’arreglin els problemes d’aquí, que
són més necessaris, i després ja demanaran la policia autonòmica. Ja saben que el quarter
de Llucmajor està en pèssimes condicions, però si no els ajuden econòmicament, no hi
poden fer res. Referent a la votació que es demana fer per punts separats, ja s’ha fet altres
vegades i hi estan d’acord.
El secretari de la corporació explica que el que preveu el Reglament d’organització i
funcionament és que quan una proposta és dictaminada per la comissió informativa
corresponent, perquè aquesta proposta sigui modificada s’ha de presentar una esmena per
escrit o in voce i s’articulen els termes de la modificació. Després es vota i si prospera la
proposta, es votarà amb la modificació, però en aquest cas no és una modificació de l’acord,
només és una modificació de la votació i creu que no entra en el que es pot votar com una
esmena. Per tant és de l’opinió que només queda en mans del ple votar la proposta
conjunta, llevat que es posin tots d’acord.
El Sr. Vives diu que com a grup municipal PI tenen un marge de maniobra pel que fa a cada
poble i no es regeixen per unes directrius de Palma, però sí que van dins la mateixa línia i si
es presenta al Consell de Mallorca una proposta exactament igual que la que es presenta
avui aquí, no veuen el sentit a votar-la per separat, perquè creuen que el sistema per
millorar la seguretat dels ciutadans està en el que diuen els tres punts conjuntament.
Comenta que el Sr. Jaume ha dit que s’està fent una millora perquè hi ha una proposta per
equiparar els sous de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb la Policia Autonòmica. Saben
que va per bon camí, però així i tot, aquí a les Illes tenen el problema afegit de la insularitat.
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Discrepa amb el Sr. Jaume sobre el tema de les infraestructures dels quarters, ja que el PI
ha fet un estudi dels que hi ha a Mallorca i la majoria estan en males condicions. També diu
que el PI no presenta la proposta com una prioritat, però sí que van fent passes perquè amb
el temps es pugui dur a terme. Pensen que votar per separat lleva l’esperit a la proposta, per
tant decideixen deixar-la tal com l’han presentada.
El Sr. Jaume diu que el Partit Popular no està en contra de cap tipus de policia, ni de
qualsevol força de seguretat de l’Estat, i que són favorables a tot el que sigui millorar les
condicions laborals i la seguretat ciutadana. Però la proposta del PI la veuen molt
oportunista, perquè afirma que tot està malament i que la taxa de reposició no permet
incorporar nous efectius, quan avui dia a l’Estat hi haurà unes 3.500 places noves de Guàrdia
Civil i Policia Nacional, i això vol dir que les taxes de reposició ja funcionen. Reconeixen que
és veritat que el quarter de la guàrdia civil de Llucmajor necessita una remodelació integral, i
de fet quan governava el PP aquest ajuntament es va mirar de fer un projecte conjunt amb
l’Estat i el Consell Insular per ampliar el dit quarter, i tot això estava en marxa. Desconeix si
actualment està aturat o segueix el seu curs. És veritat que en temps de crisi tot es va
paralitzar i es varen haver de pagar hores extres a la policia local perquè faltava personal,
però el PP va apostar per la seguretat al carrer, i dins l’any 2014 ja varen poder treure 8 o 9
places de policia. Per tant la taxa de reposició ja es va poder fer, per això no estan d’acord
amb aquest punt de la proposta i en conjunt no hi poden votar a favor.
El Sr. Segura diu que no sap si aquesta situació de demanar per votar els punts d’una
proposta per separat s’ha produït mai en aquest Ajuntament, però ell ho ha viscut en altres
institucions. Si es pogués fer així, el seu grup votaria a favor de dos punts, i en el cas que no
es pugui fer, s’abstindran, però no entén la postura del PI, ja que creu que seria positiu per
als dos partits.
El Sr. Vives diu que no canviaran la proposta, ja que com ha dit abans el seu grup pensa que
els tres punts han d’anar conjunts. Fent referència al Sr. Jaume, diu que defensar una
inquietud dels ciutadans no creu que sigui ser oportunistes, i al Sr. Roig li diu que és veritat
que sempre es parla de coses d’aquí amb les de l’Estat, però creu que mesclar les taques de
totes les policies seria complicat, ja que cada una fa la que li pertany.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 8
vots a favor (PSOE, PI i SSPLL), 9 en contra (PP i ASI) i 4 abstencions (MÉS), per majoria no
prospera la proposta anteriorment esmentada.
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Tot seguit es veu l’expedient per designar els representants del Grup Socialista com a
membres de la corporació en el Consell Escolar Municipal.
En la sessió del Ple del dia 27 de gener de 2016 es va aprovar per unanimitat una moció en
relació amb el nomenament de representants de la corporació en el Consell Escolar
Municipal, en la qual es nomenava com a representant del grup municipal del PSOE el Sr.
Gregorio Estarellas Mas, com a titular, i la Sra. Francisca Almagro Peset, com a suplent, però
ara, atesa la condició de batle del Sr. Estarellas i, per tant, president del Consell Escolar, és
necessari designar-ne un nou representant titular i suplent.
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L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 18
d’abril, i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9
abstencions (PP i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Únic. Designar els següents representants de la corporació en el Consell Escolar
Municipal per part del grup municipal del PSOE:
- Titular: Francisca Almagro Peset
- Suplent: Bartolomé Tugores Vicens.
DEDICACIÓ D’UN CARRER AL SR. JOAN FERRE POMAR
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la dedicació d’un carrer, plaça, monument o edifici
públic de Llucmajor al Sr. Joan Ferre Pomar.
Antecedents
A) En data 26/01/2018 i RGE núm. 1.105, l’Associació de Veïns Amics de s’Arenal
presentà una sol·licitud en la qual demana que a la plaça sense nom de s’Arenal on hi
ha ubicada l’oficina d’informació turística se li atribueixi el nom de Joan Ferre Pomar,
recentment traspassat, en reconeixement a la seva implicació amb s’Arenal, la seva
labor diària amb innombrables activitats lligades a la cultura, la societat, la infància i
la religió. Amb la seva feina, Joan Ferre ha provocat que siguin molts els arenalers
que continuen amb la seva tasca.
B) Mitjançant el Decret 1.032/2018, de 21 de març, el batle va resoldre incoar
l’expedient per determinar la viabilitat de la proposta d’atorgament d’aquesta
distinció, i es va designar el Sr. Miquel Àngel Serra, regidor delegat d’Atenció
Ciutadana a s’Arenal, instructor de l’expedient.
C) En data 12/04/2018 l’instructor ha presentat la corresponent proposta, acompanyada
de la memòria biogràfica i fotogràfica, en base a la qual es justifica l’atorgament de la
distinció.
D) En la mateixa data el secretari de la corporació ha emès el corresponent informe.
Fonaments de dret
I.
L’article 17 del Reglament de concessió d’honors i distincions estableix que la
dedicació de carrers, places, monuments i edificis públics és una manera de deixar
constància pública dels mèrits especials d’una persona, natural o vinculada amb
Llucmajor, o d’un fet històric.
II. La designació de carrers, places, monuments o edificis públics la farà el Ple de la
corporació mitjançant un expedient que comportarà una proposta, un informe tècnic,
i una memòria històrica, biogràfica i fotogràfica de la persona o col·lectiu que es vol
homenatjar. Per adoptar l’acord definitiu sobre la distinció, es podrà incloure en
l’ordre del dia d’una sessió plenària ordinària, i es requereix el vot favorable de la
majoria legal dels membres de la corporació (art. 29 del Reglament).
III. Per materialitzar la distinció, el batle descobrirà la placa amb la designació del carrer,
plaça, monument o edifici de què es tracti, en el lloc corresponent (art. 35.2).
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 18
d’abril, i una vegada vist el dictamen el batle (PSOE) explica que amb el Sr. Joan Ferre els
unia una amistat com a polític, com a amic i com a director d’escola. Quan anava a fer la
seva labor a l’escola els transmetria a tots una alegria moderada i sobretot recorda que quan
arribaven les festes de Nadal, era Joan Ferre qui preparava les seves cançons nadalenques.
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Està orgullós de poder presentar aquest punt i fa una abraçada a la seva família en nom de
tota la corporació.
El Sr. Miquel Ángel Serra (MÉS) diu que ahir va fer tres mesos de la mort de Joan Ferre i des
del primer moment i fins avui dia, tant ell, com a regidor de la part de s’Arenal, com els
altres regidors han rebut la petició de molts de ciutadans per donar-li el reconeixement i ferli l’homenatge que es mereix per la seva contribució cultural, social i en pro de les tradicions
mallorquines. La petició formal s’ha fet mitjançant l’Associació de Veïns Amics de s’Arenal,
que sol·licita que l’Ajuntament de Llucmajor doni el nom de Joan Ferre Pomar a un carrer,
plaça o lloc públic. Aquest equip de govern, i espera que tots, està d’acord amb aquesta
petició i per aquest motiu presenta avui aquesta proposta al plenari. A mode informatiu vol
comentar que l’equip de govern proposa com a lloc el parc urbà que hi ha devora les oficines
municipals de s’Arenal.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu partit donarà suport a la proposta, i més quan ve de
l’entorn ciutadà. Això demostra que Joan Ferre és una persona estimada per molta gent, ja
que va fer moltes coses per s’Arenal. Comenta que va tenir la sort com a batle de tractar-lo i
d’encarregar-li un pregó de festes, en el qual va expressar tot el que ell era.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que el seu grup també donarà suport a la proposta i que han
tingut la sort de poder gaudir de Joan Ferre i de veure la seva capacitat de feina i el seu
tarannà. I cal dir que si tenia una virtut era que en qualsevol assumpte feia que tothom es
posés d’acord, gràcies a la gran persona que era. Com ha dit el Sr. Jaume, ha treballat per
aquest Ajuntament en distints ideals polítics, però el seu únic ideal era fer ferina per
s’Arenal, pel poble i per la cultura de la nostra terra. Era una persona emblemàtica i amiga
dels seus amics, i entre tots intentaran dur a terme aquesta proposta.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 20
vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 abstenció, per majoria s’adopta l’acord següent:
Únic. Dedicar un carrer, plaça, monument o edifici públic municipal de Llucmajor al Sr.
Joan Ferre Pomar, en reconeixement als mèrits justificats en la memòria que consta en
l’expedient, per la seva extraordinària i decisiva aportació a l’impuls i la revitalització de la
vida social i cultural de s’Arenal en els darrers 40 anys, que es pot sintetitzar en els aspectes
següents:
 Per organitzar, impulsar i consolidar activitats com la Trobada de Cançons de Nadal,
l’arribada del carter reial i de ses Majestats els Reis d’Orient, la creació d’una colla de
dimonis i l’impuls dels foguerons i les beneïdes de Sant Antoni, les celebracions
populars de Setmana Santa (via crucis, benedicció de rams, processons, davallament
i processó de l’Encontre, i el pancaritat) o les festes de Sant Cristòfol i la processó de
la Mare de Déu del Carme.
 Per la seva condició de mestre de ball de bot del Col·legi Sant Vicenç de Paül, que va
constituir la llavor del Grup de Ball de Bot Castanyetes en Festa i el Grup de Ball de
Bot Sarau i Festa.
 Per la seva contribució directa en la preparació de les matines o la representació de
la Comèdia dels Reis, o en l’organització del carnaval (rua, rueta i enterrament del
carnaval), de la festa del llibre per Sant Jordi, o altres esdeveniments més moderns,
com la celebració del Halloween.
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 Per haver estat objecte de distincions prèvies, com el trofeu “Eines dels Trencadors”,
com a Arenaler de l’Any 2002 i també el pregoner de les Festes de Sant Cristòfol de
s’Arenal 2014.
INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la inscripció de l’entitat “Asociación de Silvestrismo (La
Estación)” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 9 d’abril de 2018, el Sr. M.R.J., en representació de “Asociación de
Silvestrismo (La Estación)”, va sol·licitar la inscripció de l’esmentada entitat en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
2. La documentació presentada compleix amb els requisits que estableix el Reglament
de Participació Ciutadana.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos
generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del RD 2.568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), i en els articles 19 a 28
del Reglament de Participació Ciutadana (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. L’entitat “Asociación de Silvestrismo (La Estación)” compleix amb els requisits
d’inscripció prevists en l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha aportat la
documentació exigida en els articles 236.4 ROF i 21 RPC.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de
Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats
en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 18
d’abril, i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, una vegada
examinades amb detall la sol·licitud i la documentació aportada, i d’acord amb la normativa
aplicable, per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Inscriure en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’entitat “Asociación de
Silvestrismo (La Estación)”, i assignar-li el número 182.
Segon. Disposar la publicació al web de l’Ajuntament de les dades generals de l’entitat,
en els termes prevists en l’article 27 del RPC.
Tercer. Comunicar al representant de l’entitat l’obligació establerta en l’article 23 i 25
del RPC, i en l’art. 236.4 del ROF, en el sentit d’haver de comunicar a l’Ajuntament la
informació següent:
 Qualsevol canvi de les dades incloses en la documentació que ha servit de base per a
la present inscripció, en el termini dels trenta dies següents al de produir-se la
modificació.
 Amb periodicitat anual, i abans del darrer dia del mes de febrer, una memòria de les
activitats i els esdeveniments realitzats en el transcurs de l’any anterior, el nombre
d’associats a data de 31 de desembre, i qualsevol altra modificació que s’hagi pogut
produir.
 En el mes de gener de cada any, el pressupost anual i el programa d’activitats.
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Quart. Advertir al representant de l’entitat que en cas d’incomplir amb les obligacions
establertes en l’apartat anterior, s’iniciarà el procediment per a la cancel·lació de la inscripció
de l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
REGULACIÓ DEL LLOGUER DE VEHICLES TURISME AMB CONDUCTOR
Tot seguit el Sr. Miquel Àngel Serra explica que aquesta proposta que presenta ell, com a
regidor de Mobilitat, en realitat més que una proposta és una petició de Radio Taxi de
Llucmajor, en què vol expressar la seva preocupació referent a la possible alliberació de
llicències VTC i les conseqüències que podrien tenir per als seus interessos. Seguidament
llegeix la proposta relativa a la millora en la regulació del lloguer de vehicles turisme amb
conductor, que textualment diu el següent:
“Les recents sentències del Tribunal Suprem del passat 13 de novembre de 2017, que reconeixen el
dret d’atorgar noves autoritzacions de transport VTC, són una mostra clara que el conflicte existent
entre aquestes autoritzacions per al lloguer de vehicles amb conductor i el sector del taxi continuarà
creixent si no s’adopta alguna mesura sobre la qüestió.
L’origen del conflicte es pot atribuir, en gran part, al fet que es volen aprofitar aquest tipus de llicències per implementar el model de negoci que algunes marques han començat a desplegar arreu, un model que, lluny d’afavorir una economia col·laborativa i redistributiva que cerqui oferir un bon servei a
la ciutadania, es fonamenta en la precarització laboral i en la concentració de grans beneficis en mans
d’empreses ubicades fora de la nostra realitat.
Així, la manca de regulació de l’activitat dels VTC, que ofereixen serveis per als quals no es va regular
originalment, suposa que se’n faci un ús incorrecte com a transport discrecional de viatgers, sense
que tampoc se n’hagin tractat adequadament les particularitats pel que fa al transport urbà. Que de terminades plataformes puguin assimilar aquests serveis de lloguer de vehicles amb conductor a serveis més propis del tradicional de taxi demostra com aquesta manca de regulació pot arribar a afectar
tot el sector.
Des de l’Administració pública es poden fer passes perquè, en aplicació de les competències de cadascuna de les institucions, s’intervingui per aclarir l’actual situació i, alhora, es contribueixi a garantir la
supervivència i la qualitat del servei públic del taxi en el seu àmbit territorial, sense renunciar a inicia tives per millorar la competitivitat i la qualitat del sector mateix. En aquest sentit, des de l’Estat es pot
impulsar la modificació del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, per donar coherència a la regulació dels VTC. Al seu torn, des del Parlament de les Illes Balears es pot intervenir,
aprofitant les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de transports,
per millorar la regulació del sector, sobretot pel que fa als serveis de transport urbà que tradicionalment s’han cobert amb el servei de taxi.
Per tot això, PROPOSAM al Ple de l’Ajuntament de Llucmajor:
Primer. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears que, en l’exercici de la seva competència sobre transport, impulsi una iniciativa legislativa per modificar la normativa de transports, en el sentit
d’exigir a les autoritzacions VTC atorgades per sentència judicial que disposin d’una autorització de
funcionament específica per prestar el servei de transport urbà. La concessió d’aquestes autoritzacions
correspondria a la Comunitat Autònoma o als ajuntaments, segons estableixi la nova regulació, però,
en qualsevol cas, l’Ajuntament afectat n’hauria d’informar prèviament per valorar si la concessió té
efectes sobre el servei públic del taxi, la mobilitat, el medi ambient i qualsevol altre aspecte que es
consideri rellevant.
Segon. Instar el Ministeri de Foment que promogui la inclusió, en una eventual modificació
del Reglament de la Llei d’ordenació de transports terrestres, d’un nou text per a l’article 182.2, o
equivalent, que desenvolupi les condicions aplicables a les autoritzacions VTC atorgades per sentència
Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81
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judicial en relació amb l’origen, la destinació o el recorregut dels serveis, tal com permet l’excepciona litat prevista per a aquests vehicles en l’article 91 de la dita Llei.”

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 18 d’abril, i una ve gada vist el dictamen el batle diu que, a pesar que no ho indica l’encapçalament de la pro posta, és una proposta consensuada per tota la corporació.
Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i per unanimitat s’aprova la proposta en
els mateixos termes en què s’acaba de transcriure.
APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació d’una nova ordenança reguladora del servei
de taxi i la proposta.
Antecedents de fet
1. Mitjançant una providència de la Regidoria de Mobilitat i Transports, i de conformitat
amb el Pla normatiu de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’any 2018, en data
9/01/2018 es va iniciar l’expedient per a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi.
2. Una vegada superat el tràmit preceptiu de la consulta prèvia, sense rebre cap tipus
de proposta o suggeriment, es va redactar un primer esborrany de la nova Ordenan ça, i es va sotmetre al tràmit d’informació pública previst en l’article 133.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques. Durant el període d’exposició, s’ha rebut una proposta del Sr. M.A.V.L., ti tular de dues llicències, a través del registre d’Entrada (RGE núm. 3.764, de 23 de
març), i una vegada conclòs el període concedit, tot i que igualment han estat valora des i tingudes en compte, s’han rebut a través del correu electrònic, les següents:
a. de la Policia Local, en data 2 d’abril;
b. i de l’Associació Radio Taxi Llucmajor, en data 9 d’abril.
Consideracions de dret
I.
Tal com reflecteix l’exposició de motius de l’esborrany de la nova Ordenança, amb
aquesta es pretén modernitzar la regulació d’aquesta activitat i especialment donar
resposta a les necessitats de persones amb mobilitat reduïda perquè el servei de taxi
es pugui convertir en un mitjà de transport alternatiu per a aquest tipus de persones
usuàries, que no poden fer ús amb caràcter general dels transports d’ús col·lectiu
que presten el seu servei al municipi. A més a més, aquest sector professional s’en fronta a una sèrie de problemes derivats de l’intrusisme professional i la competència
deslleial que incideixen negativament tant en la qualitat del servei prestat com en la
rendibilitat de l’exercici de l’activitat.
II.
Per donar resposta a aquestes inquietuds, s’ha redactat un esborrany de nova ordenança, que ha estat sotmès a exposició pública, i tant les al·legacions presentades
des de l’àmbit particular com des de l’Associació Ràdio Taxi Llucmajor i de la Policia
Local, han estat analitzades des de la Regidoria i amb l’assessorament del secretari
de la corporació. Una part important de les al·legacions s’han acceptat i s’han fet les
modificacions oportunes a l’esborrany, mentre que altres han estat rebutjades.
III.
D’acord amb el que preveu l’article 49 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, correspon ara sotmetre l’Ordenança al Ple de l’Ajuntament
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per a la seva aprovació inicial, i obrir un tràmit d’informació pública i audiència als in teressats.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 18 d’abril, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) explica que aquesta ordenança
parteix de l’ordenança actual que va ser aprovada el 2011, de la qual es manté el 80 %. Ara
es tracta d’actualitzar-la amb una sèrie de conceptes que són necessaris, com adaptar-la a la
Llei autonòmica 4/2014, així com la necessitat que a Llucmajor hi hagi més quantitat de
cotxes adaptats.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el vot del seu partit serà en positiu, ja que els pareix una
bona modificació de l’ordenança del 2011, la qual va ser consensuada amb el sector. El seu
grup demanaria, pel que fa als cotxes adaptats, que hi hagués més sensibilitat i més vehicles
d’aquest tipus al carrer. El Sr. Serra vol afegir que aquesta ordenança que es presenta avui a
plenari per a l’aprovació inicial ja ha passat per dos períodes d’exposició pública amb les
associacions interessades, que hi han fet aportacions, moltes de les quals s’han inclòs en el
text que avui es duu a aprovació.
Una vegada acabades les intervencions i en virtut dels antecedents i la fonamentació que
precedeix, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi,
d’acord amb la proposta que figura en l’expedient.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies per a la pre sentació de reclamacions, objeccions o observacions, mitjançant la publicació d’un anunci en
el BOIB i a la web municipal.
Tercer. Concedir un tràmit d’audiència a les associacions de veïns i altres entitats
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, les finalitats de les quals tenguin re lació directa amb l’objecte de l’Ordenança.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1 i
dia 31 de març de 2018 (de 20180717 a 20181191).
RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
dona compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement de
diverses obligacions a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat objeccions.
Aquestes resolucions són les següents:
Resolució
1189/2018

Data
28/03/18

Ajudes socials

Concepte

1197/2018

03/04/18

Factures energia elèctrica c/ Mateu Monserrat i c/ Terral

1198/2018

03/04/18

Factura energia elèctrica c/ Galiota

1199/2018

03/04/18

Factura aportació MUNPAL receptes funcionaris

1200/2018

03/04/18

Factures assegurança funcionaris MUNPAL, gener i febrer 2018
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1201/2018

03/04/18

Factures gestió final productes perillosos, gener 2018

1226/2018

05/04/18

Factures serveis d’auxiliar missatgeria gener 2018

1227/2018

05/04/18

Factures material cementiri i ferreteria divers

1228/2018

05/04/18

1229/2018

05/04/18

Factures manteniment i recaptació màquines tiquets aparcament, gener,
febrer 2018
Factures gasoil escoleta Fada Morgana

1230/2018

05/04/18

Factures fotocòpies realitzades, gener i febrer 2018

1231/2018

05/04/18

Factures reparació i recanvis vehicles

1232/2018

05/04/18

Factura conservació enllumenat públic, febrer 2018

1233/2018

05/04/18

Factura servei telefònic, febrer 2018

1241/2018

06/04/18

Factura lloguer vestuaris CM esports, març 2018

1242/2018

06/04/18

Factures serveis d’auxiliar missatgeria, febrer 2018

1243/2018

06/04/18

Factura servei bus EMT, febrer 2018

1244/2018

06/04/18

1245/2018

06/04/18

Factures recollida i transports de paper, vidre i envasos, desembre 2017 i
gener 2018
Factura quota contracte manteniment piscines, març 2018

1248/2018

06/04/18

Factures productes alimentaris diversos

1249/2018

06/04/18

Factures productes alimentaris diversos

1250/2018

06/04/18

Factures aigua en barrals, gener i febrer 2018

1425/2018

18/04/18

Ajudes socials

1426/2018

18/04/18

Factures productes alimentaris diversos

1427/2018

18/04/18

Factures productes alimentaris diversos

1429/2018

18/04/18

Factures productes alimentaris diversos

1430/2018

18/04/18

Factures productes alimentaris diversos

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Martín diu que l’any 2015 es va aprovar una moció
presentada pel seu grup, relativa a l’obertura de les oficines de l’Ajuntament de Llucmajor un
dia a la setmana a les tardes, en què se sol·licitava per a un període de dos mesos, que es
va rebaixar amb l’esmena a tres mesos. Com que avui dia encara no s’ha duit a terme,
demana si pensen fer-ho. Voldria saber com es troba actualment el tema del PAC de
Llucmajor, com també el de s’Arenal. Diu que s’han assabentat que la canera municipal està
en serveis mínims i el motiu és per la baixa d’una persona responsable de la dita canera.
Pensen que en aquest cas el que es fa és deixar de donar un servei al ciutadà, i que com a
mínim haurien de donar compte de la situació a través de la web de l’Ajuntament i al lloc
presencial de la deficiència, i que aquests casos s’haurien de preveure.
El Sr. Oliver, referent a la moció aprovada l’any 2015, diu que es mirarà i que, si no s’ha duit
a terme pot ser que sigui a causa d’algun escrit o informe. En tot cas, se li donarà
contestació en el proper plenari.
El Sr. Tomàs, fent referència als PACS, diu que a Llucmajor no s’ha pogut dur a terme a
causa d’una modificació puntual del Pla de planejament, per dur endavant el tema
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d’aconseguir els terrenys del PAC. Darrerament, però, han tingut contactes amb el Consell
de Mallorca i tal vegada es pugui accelerar aquest tràmit. Pel altra banda, el PAC de s’Arenal
està més avançat, ja que tenen concedit torn amb el notari i un cop acabades de fer algunes
gestions, probablement en unes setmanes les coses estaran enllestides.
El Sr. Vives, pel que fa al tema de la canera municipal, diu que el fet que hi hagi un empleat
de baixa no vol dir que hi hagi un mal servei, ja que no és així, i a més els animals estan ben
cuidats. Tal vegada hi ha algunes hores en què no està oberta, però en l’actualitat no es té
la capacitat per fer-ho. En aquests moments hi ha dos empleats a mitja jornada i tenen un
contracte amb una empresa externa que els fa tots els serveis de recollida d’animals.
El Sr. Roig demana si podria tenir una còpia de l’acta dels aspirants que es varen presentar,
tant dels aspirants com dels seleccionats, per al permís de taxi de Llucmajor. Ha vist que
existeix un informe de riscs laborals per posar en pràctica a l’oficina de Turisme de Llucmajor
per als dies que fa molt de vent, ja que s’obrin les portes que hi ha i volen tots els papers de
l’oficina. Demana a l’equip de govern que, quan faci una campanya de reciclatge sobre les
bosses de plàstic, que sigui coherent, ja que resulta que el paper que es va utilitzar per fer la
dita campanya no és reciclat. Demanaria al batle que, així com existeix un contracte amb
Endesa sobre les famílies nombroses, els descomptes i la possibilitat de no tallar la llum quan
no es pugui pagar la factura, es fes un conveni de les mateixes característiques amb Aqualia.
Li agradaria saber on o a qui ha de demanar el conveni firmat sobre els veterinaris, ja que fa
més de set mesos que en parlen i no sap a qui ha d’acudir. Ha vist en bastants de decrets
d’aquest mes d’abril que hi ha persones que han adoptat cans, però també figura en els
decrets que no es cobra cap tipus d’impost per això, i els adoptants han d’elegir un veterinari
perquè no hi ha una legislació vigent que reguli aquest tema. Li agradaria saber com està la
situació. Explica que avui el batle ja li ha contestat personalment la pregunta que farà aquí,
perquè consti en acta que l’ha feta. La pregunta és: qui són els tècnics d’aquesta Casa
responsables del desbarat que s’ha fet a l’avinguda d’Europa de s’Arenal.
El Sr. Serra, fent referència a la petició de l’acta dels aspirants a taxista, diu que si el
secretari hi dona el vistiplau i no es va contra cap dret de dades, no hi ha cap inconvenient a
fer-la-hi arribar. Pel que fa al problema de l’Oficina de Turisme els dies de vent, la Sra.
Escribano diu que ho consultarà i li diran coses. El Sr. Serra, quant al tema de la campanya
de les bosses de plàstic, diu que no entén gaire bé el que els demanen, i es pregunta què té
a veure que s’utilitzi paper per fer els cartells d’una campanya de bosses de plàstic. Però no
és l’única cosa que no entén del Sr. Roig i seguiran així.
El batle creu que el prec sobre un conveni amb Aqualia és una bona idea i la reconeix al Sr.
Roig. Creu que tant el Sr. Jaume com el Sr. Tomàs ho varen intentar en el seu moment com
a batles, però no va ser possible. És un tema complicat, però ell, com a batle, mirarà què es
pot fer i quan ho sàpiga l’informarà en el plenari. La Sra. Gil diu que l’Ajuntament paga
factures completes en aquests casos i tenen un barem per fer-ho, i si a algú no se li paga la
factura completa és perquè té uns ingressos. De totes maneres estaria bé que es pogués dur
a terme aquest conveni amb Aqualia.
El Sr. Tomàs explica que fa dos anys ja va sortir el tema d’Aqualia i la resposta que els
donaren va ser que això era una concessió que s’havia donat amb uns paràmetres i ells es
regien per les condicions que s’havien posat per part de l’Ajuntament en aquells moments.
Tal vegada quan hi hagi una nova concessió serà el moment de tornar-ho intentar. Pel que
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fa al conveni amb els veterinaris, diu que el Sr. Roig té tota la raó i que ell també està
empegueït. Ha tingut problemes tècnics, a causa de la baixa de la tècnica de Medi Ambient, i
estan pendents que es pugui fer el barem del conveni. Fent referència als decrets dels cans i
les seves taxes, diu que les taxes es cobren com toca, que és quan l’Ajuntament fa la feina,
però hi ha casos en què se n’encarreguen algunes associacions i en aquests casos no es
cobra la taxa.
El Sr. Serra, quant al tema de l’avinguda Europa, diu que són conscients de la polèmica i que
sempre que es fa un canvi hi ha una resistència a aquest canvi. Pensa que finalment el
temps donarà i llevarà raons. Aquest equip de govern ha decidit fer aquesta aposta, la qual
donarà quasi uns 50 aparcaments. Conscients del que feien, després d’haver-ho estudiat bé,
confien que el canvi serà positiu, però en el cas que després d’un temps es comprovi que no
és així, reconeixeran el seu error i tornaran enrere.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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