ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 25 de juliol de 2018
Horari: de les 19 a les 19.30 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, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura Seguí, per MÉS per
Mallorca–APIB
 Bernadí Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Cristina Calafat
Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
Absents
 Miquel Àngel Serra Teruel (s’excusa la seva assistència).
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 juny de 2018. Tot seguit el Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL), diu que a la proposta
presentada pel PP, relativa al projecte de la Llei de camins, en l’apartat de les votacions,
posa que el seu grup s’absté, quan en realitat hi votà en contra. Per altra banda, a la
proposta d’ASI relativa als talls d’electricitat a Badies, diu que a l’acta no es veu reflectida la
votació de la dita proposta. Seguidament el batle diu que el secretari en prendrà nota, i un
cop fetes aquestes objeccions se sotmet l’acta a votació i s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DEL SERVEI DE TAXI
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva de
l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi i la proposta.
Antecedents
A)
Després de la tramitació prèvia pertinent, en data 25/04/2018 el Ple de l’Ajuntament
va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi.
B)
Durant el període d’exposició pública, que va acabar dia 21 de juny passat, s’han
presentat les següent al·legacions, que en síntesi es transcriuen en els termes
següents:
1. Sr. B.S.A., en data 17/05/2018 i RGE núm. 6.172: l’art. 46, ap. c), a l’opció de
contractar el servei telefònicament la restringeix exclusivament a través de
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l’Associació Radiotaxi, la qual cosa afavoreix la posició dominant d’aquesta
Associació i pot contravenir les lleis del lliure mercat, a banda d’anar en contra
de la disposició addicional 1a, que pretén afavorir la incorporació de les noves
tecnologies per millorar la prestació del servei. Per això, es proposa deixar
oberta la possibilitat de contractar el servei telefònicament sense cap altra
restricció.
2. Associació Radio Taxi Llucmajor-s’Arenal, en data 12/06/2018 i RGE núm.
7.635:
a) La redacció de l’art. 42.8 permet que els vehicles adaptats no tenguin
dia de descans i es preveu l’existència d’uns torns especials, però
proposen que aquest tipus de vehicles, en el dia que els correspondria
fer descans, només puguin prestar servei a les persones amb mobilitat
reduïda.
b) S’oposen totalment a la possibilitat prevista en l’article 46 de
contractar el servei mitjançant sistemes com aplicacions de mòbil, fax,
o correu electrònic, ja que això contravé els altres sistemes de
contractació previstos a l’Ordenança, i particularment el de les
parades. Es considera que s’hauria de concretar de forma més
detallada les formes permeses de contractació del servei, amb els seus
drets, les seves obligacions i les seves limitacions.
3. Llibertat Llucmajor, en data 18/06/2018 i RGE núm. 8.025:
a) L’article 3 no defineix amb exactitud el que es considera un servei de
qualitat ni unes condicions de treball i uns ingressos dignes. Es
considera que s’haurien de definir els trets bàsics per poder considerar
si un servei és de qualitat i si unes condicions de treball i uns ingressos
són dignes o, en tot cas, citar-ne la referència legal.
b) L’article 60 no defineix amb exactitud el que pot fer el conductor en el
cas que no es doni un comportament correcte del passatger. Es
considera que l’article hauria d’incloure un text aclaridor perquè el
conductor pugui saber quan pot rebutjar un usuari i cancel·lar un
servei, tot indicant el procediment corresponent.
c) L’article 63 exigeix el coneixement de la llengua catalana, quan això no
afecta el servei de taxis ni hi té cap relació. Es proposa suprimir
aquesta exigència ja que xoca contra el propòsit de garantir un servei
d’atenció al públic a tots els residents, i fins i tot implica una barrera
d’entrada a una part dels residents del municipi.
C) En data 11 de juliol el secretari de la corporació ha emès informe
desfavorable respecte de les al·legacions presentades per Llibertat Llucmajor.
La fonamentació i les consideracions del dit informe s’incorporen a la present
proposta.
Fonaments de dret
I.
L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, estableixen que, una vegada finalitzat el període
d’exposició pública, el Ple de l’Ajuntament ha de resoldre les reclamacions, objeccions
o observacions presentades, i aprovar definitivament l’Ordenança.
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II.

III.

Quant a les al·legacions presentades, es proposa resoldre-les
en els termes següents:
A)
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. B.S.A., en el
sentit de suprimir la limitació que la contractació telefònica del servei es pugui
realitzar només a través de Radiotaxi, ja que es considera que no s’han d’afavorir
les posicions dominants i de monopoli.
B)
Desestimar les al·legacions presentades per l’Associació
Radiotaxi Llucmajor-s’Arenal d’acord amb les consideracions següents:

Respecte de l’article 42.8, no es considera
adequat modificar-lo, ja que s’han de cercar figures per promoure la
prestació del servei mitjançant vehicles adaptats. Aquests vehicles tenen un
cost superior a la resta, ja que han d’instal·lar la rampa d’accés, i una
manera d’incentivar la consolidació i l’ampliació de la flota de vehicles
adaptats és que aquests puguin fer feina tots els dies de la setmana, sense
cap limitació.

Respecte de l’art. 46, ap. d), tampoc no es
considera adequat modificar-lo, ja que no es pot anar en contra de les noves
tecnologies. De fet, la disposició addicional primera, relativa a innovacions
tecnològiques, estableix que l’Administració municipal, amb la col·laboració
de les associacions representatives del sector, promourà la progressiva
implantació de les innovacions tecnològiques més adequades, per tal de
millorar les condicions de prestació i seguretat del servei de taxi. I aquest és
l’esperit de l’art. 46, d), és a dir, afavorir la possibilitat de contractar el servei
mitjançant sistemes electrònics vigents (correu, aplicacions telefòniques i
informàtiques, etc.) i fins i tot deixar-ho obert a futurs sistemes de
comunicació.
Pel que fa a les al·legacions presentades per Llibertat
Llucmajor:
A)
La descrita en l’apartat a) s’ha de desestimar, ja que
l’article defineix uns “principis rectors del servei”, és a dir, uns criteris generals
orientadors de la prestació del servei. L’ordenament jurídic sovint fa servir el que
es coneix com “conceptes jurídics indeterminats”, que ofereixen un marge
d’interpretació i adaptació a les situacions que es donin en cada cas concret. A
més a més, l’article 3.1 del Codi Civil estableix que les normes s’interpretaran
segons el sentit propi de les seves paraules, en relació amb el context, els
antecedents històrics i legislatius i la realitat social del temps en què han de ser
aplicades, atenent fonamentalment al seu esperit i finalitat. Per tant, des d’un
punt de vista tècnic, es considera que no és necessari cap aclariment a aquest
precepte.
B)
La descrita en l’apartat b) s’ha de desestimar ja que, al
marge de les consideracions apuntades en l’apartat anterior, també s’ha de tenir
en compte que el precepte estableix expressament que l’usuari s’ha de
comportar “sense interferir o molestar en la conducció del vehicle, i de forma que
no es generi risc, tant per a la integritat de la persona que condueix o del
vehicle, com per a terceres persones alienes al servei.” Per tant, es fa una
descripció prou acurada de tot allò que pot constituir un comportament
incorrecte.
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C)

I la descrita en l’apartat c) també s’ha de desestimar, ja
que l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el
caràcter d’idioma oficial, i que totes les persones tenen el dret de conèixer-la i
d’usar-la. Per la seva banda, l’article 2.2 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística de les Illes Balears, estableix que el dret a conèixer i a
usar el català implica poder adreçar-se en aquesta llengua, oralment o per escrit,
a l’Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades, i
també implica poder expressar-s’hi a qualsevol reunió i a desenvolupar en
aquesta llengua les activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals,
religioses i artístiques, així com rebre l’ensenyament en català i rebre-hi
informació a tots els mitjans de comunicació social. Per tant, si les persones
usuàries del servei de taxi tenen dret a fer servir el català, amb bona lògica s’ha
d’exigir que els prestadors del servei coneguin la llengua amb un nivell suficient
per relacionar-se amb els clients.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 18 de juliol, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) vol expressar que el vot del seu grup serà
positiu, atès que en l’aprovació inicial es varen manifestar dient que era pràcticament la
mateixa ordenança que es va aprovar fa set o vuit anys i en l’actual s’introdueixen una sèrie
de modificacions que el que fan és millorar-la.
Tot seguit, una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte
i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública,
en el sentit d’estimar la presentada pel Sr. B.S.A i desestimar la resta, d’acord amb la
fonamentació i l’argumentació que precedeix.
Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi i
continuar la seva tramitació fins a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, i la seva posterior entrada en vigor.
El batle fa un incís per dir que ell té l’acta del ple anterior de 27 de juny i en aquest cas no la
té el secretari, i explica al Sr. Martín, fent referència a la seva intervenció a l’inici de la sessió
respecte a la proposta d’ASI, que al final de la dita proposta diu que s’aprova per unanimitat
i per tant està correcta.
PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del Pla d’igualtat d’oportunitats entre
homes i dones de l’Ajuntament de Llucmajor i la proposta.
Antecedents
A)
Partint de la premissa que la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes
s'ha de materialitzar en les administracions públiques, sorgeix la necessitat
d'elaboració d'un pla d'igualtat d'oportunitats per al personal de l’Ajuntament de
Llucmajor.
B)
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques, en la sessió de 8 de juliol de 2016, va adoptar la decisió d’impulsar la
implantació de mesures dirigides al foment de la igualtat entre dones i homes en les
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C)

D)

entitats que conformen el sector públic autonòmic i s'ha valorat la conveniència
d'aprovar una primera fase d'elaboració i implantació de plans d'igualtat a tots els
municipis i ajuntaments de les Illes Balears.
Amb aquest motiu, l'Ajuntament de Llucmajor va constituir, el 16 de maig de 2018,
una comissió d'igualtat que es va formar per 4 representants dels/les treballadors/es i
6 representants de l’Ajuntament. Cal destacar que es va convidar la representació
legal del personal funcionari, que va declinar la seva participació en la comissió.
Per a l'elaboració d'aquest pla es va dur a terme prèviament un diagnòstic de la
situació i la posició de les dones i homes dins d'aquest organisme públic, per detectar
la possible presència de discriminacions i desigualtats que puguin existir, en
referència a la igualtat de gènere, que requeriran adoptar una sèrie de mesures
destinades a la seva eliminació i la seva correcció.

Fonaments de dret
I.
Principi d'igualtat de tracte entre dones i homes (art. 3 Llei
orgànica 3/2007, d'igualtat efectiva entre dones i homes).
II.
Igualtat de tracte i d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, en la
formació i en la promoció professional, i en les condicions de treball (art .5 Llei
orgànica 3/2007).
III.
Promoció de la igualtat en la negociació col·lectiva (art.43 Llei
orgànica 3/2007).
IV.
Igualtat de remuneració per treballs d'igual valor (art. 28
Estatut dels treballadors).
V.
Discriminació per embaràs o maternitat (art. 8 Llei orgànica
3/2007).
VI.
Indemnització davant represàlies (art. 9 Llei orgànica 3/2007).
VII.
Conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries
(art. 10 Llei orgànica 3/2007).
VIII.
Accions positives (art. 11 Llei orgànica 3/2007).
IX.
Tutela jurídica efectiva (article 12.1 Llei orgànica 3/2007).
X.
Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral (art.
44.1 Llei orgànica 3/2007).
L’assumpte es va veure com a punt d’urgència en la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana de dia 18 de juliol, i una vegada vist el dictamen la regidora de Joventut, Sra.
Francisca Almagro, explica que com ja va dir en les comissions informatives des de la
Regidoria de Joventut va sortir del Consell de Mallorca una subvenció per demanar el Pla
d’igualtat, com l’any passat, que també es va fer el diagnòstic a través d’una subvenció. La
Llei 3/2004 estableix que tant les empreses públiques com les privades de més de 250
treballadors haurien de tenir un pla d’igualtat entre homes i dones, i ells creuen que com a
ajuntament és important tenir-lo. Diu que es va fer una comissió amb diferents
representants de l’Ajuntament, on ells des de la comissió feren unes aportacions que estan
reflectides dins aquest pla, el qual té una durada de quatre anys. A part del Pla d’igualtat,
també hi ha el pla de formació, les mesures de conciliació i també es farà el protocol
d’assetjament de l’Ajuntament, ja que el que hi ha és de l’any 2013, i hi surten persones que
ja no són a la Casa. Per això troben convenient fer una revisió i tenir-ne un de preparat.
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El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta, ja
que està dins les seves senyes d’identitat.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
Únic. Aprovar definitivament el Pla d’oportunitats entre homes i dones i la seva
posterior entrada en vigor, per un termini de quatre anys.
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 30 de juny de 2018 (de 20182387 a 20182842).
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
2354/2018

Data
31/05/18

Concepte
Factura aigua en garrafes abril 2018

2638/2018

20/06/18

Factures Servei telefònic

2641/2018

20/06/18

Factures gestió i hostalatge animal de companyia

2662/2018

21/06/18

Factures pòlissa assegurances autoritats i personal administració pública

2665/2018

21/06/18

Factures energia elèctrica

2695/2018

25/06/18

Factures energia elèctrica

2774/2018

28/06/18

Factures servei bus EMT

2776/2018

28/06/18

Factures reparació vehicle brigada

2777/2018

28/06/18

Factura lloguer vestuaris CM esports, maig 2018

2779/2018

28/06/18

Factures gasoil C. Piscines Llucmajor

2780/2018

28/06/18

Factures revisar punts de veus i dades i reparació punts de xarxa

2781/2018

28/06/18

Factura manteniment camp de futbol i neteja

2782/2018

28/06/18

Factura curs cosital control intern

2784/2018

28/06/18

Factura honoraris lletrada proced. Abri 317/2017/JCA núm. 3

2786/2018

28/06/18

Factura recollida i transport de paper, vidre i envasos

2787/2018

28/06/18

Factures liquidació despeses pel funcionament Centre Migjorn

2788/2018

28/06/18

Factura feines de neteja punt verds i camins

2789/2018

28/06/18

Factura material manteniment piscines

2790/2018

28/06/18

Factures material de ferreteria divers

2791/2018

28/06/18

Factura selecció residus abril 2018

2792/2018

28/06/18

Factures liquidació despeses pel funcionament Centre Migjorn

2793/2018

28/06/18

Factures inspecció periòdica vehicle brigada

2794/2018

28/06/18

Factura manteniment d’instal·lacions aquàtiques maig 2018
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2795/2018

28/06/18

Factura tríptics ban municipal poda i tríptics

2796/2018

28/06/18

Factura selecció residus abril 2018

2797/2018

28/06/18

Factura tovalloles per a escoletes

2798/2018

28/06/18

Factures transport i buidat de contenidors punts verds

2799/2018

28/06/18

Factura jornades consultor tic ncora maig 2018

2800/2018

28/06/18

Factura procediment abreu 317/17 Ajuntament Llucmajor

2802/2018

28/06/18

Factura trofeus VII open internacional escacs

2804/2018

28/06/18

Factura estampació per brigada municipal

2806/2018

28/06/18

Factures 5 tòners diversos canon

2807/2018

28/06/18

Factura servei comunicació integral, maig 2018

2808/2018

28/06/18

Factura còpies realitzades

2809/2018

28/06/18

Factura còpies realitzades

2819/2018

29/06/18

Factures vinils i vinils per a oficines

2821/2018

29/06/18

Factura participació 20è festival teresetes petit

2822/2018

29/06/18

Factura tractament RSU abril 2018

2823/2018

29/06/18

Factures manteniment i quota aplicació informàtica

2825/2018

29/06/18

Factures servei conservació enllumenat públic

2826/2018

29/06/18

Factures uniformitat riscs laborals i material divers ferreteria

2827/2018

29/06/18

Factura 3000L gasoil C

2828/2018

29/06/18

Factura energia elèctrica c/ Font

2829/2018

29/06/18

Factura productes alimentaris diversos

2830/2018

29/06/18

Factures material farmacèutic i d’infermeria

2831/2018

29/06/18

Factura servei telefònic

2843/2018

02/07/18

Factura recanvis camió agranadora

2844/2018

02/07/18

Factura aglomerat asfàltic

2845/2018

02/07/18

Factura permanència ambulància due sopar solidari càritas

2846/2018

02/07/18

Factures recanvis i transport embarcació

2847/2018

02/07/18

Factura recanvi vehicle brigada

2848/2018

02/07/18

Factures material fontaneria

2849/2018

02/07/18

Factura material ferreteria manteniment

2850/2018

02/07/18

Factures material de construcció

2851/2018

02/07/18

Factura material de construcció-grava

2852/2018

02/07/18

Factures Consell d’infància i aigua pujada a Gràcia

2853/2018

02/07/18

Factura despeses comunitàries despeses

2854/2018

02/07/18

Factura 4 kit juntes cilindre boqueix optimal

2855/2018

02/07/18

Factures material ferreteria divers
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2856/2018

02/07/18

Factures aigua en barrals CEIB urbanitzacions i economat

2857/2018

02/07/18

Factures lloguer de catifes, escoletes, col·legis i casal de joves 2018

2858/2018

02/07/18

Factura gestió final de productes perillosos maig 2018

2859/2018

02/07/18

Factura servei correu postal, maig 2018

2860/2018

02/07/18

Factura vitrina de fusta

2861/2018

02/07/18

Factura material elèctric i d’il·luminació

2862/2018

02/17/18

Factures recanvis vehicles

2863/2018

02/07/18

Factures energia elèctrica carrers Pare Ripoll i Sant Francesc

2865/2018

02/07/18

Factures energia gas Av. Europa

2866/2018

02/07/18

Factures abonament varis recanvis vehicles brigada

2868/2018

02/07/18

Factura substitució d’equip videoporter per porter sol d’àudio

2870/2018

02/07/18

Factura 500 carnets impresos a dues cares ref taxi

2872/2018

02/07/18

Factura pagament per actualització del cens electoral 2017

2873/2018

02/07/18

Factures inspecció periòdica vehicles brigada

2874/2018

02/07/18

Factura energia elèctrica carrer Fira 22

2875/2018

02/07/18

Factura reparació convertidor brigada

2876/2018

02/07/18

Factures transport i buidat contenidors residus

2878/2018

02/07/18

Factura subscripció anual diari Última Hora

2879/2018

02/07/18

Factura llicència per la cançó del mar

2880/2018

02/07/18

Factures reparacions vehicles i maquinària

2881/2018

02/07/18

Factures aliment per a la canera i productes per al cementiri

2882/2018

02/07/18

Factura activitat de promoció i col·laboració publicitària

2883/2018

02/07/18

Factura reparació bomba punt verd

2884/2018

02/07/18

Factura lloguer caixa compactació maig 2018

2886/2018

02/07/18

Factura lloguer exposició «desenterrant del silenci»

2887/2018

02/07/18

Factures bobina de paper i recanvi vehicle brigada

2888/2018

02/07/18

Factura 1 impressora de targetes

2889/2018

02/07/18

Factures material divers brigada

2890/2018

02/07/18

Factura accés bàsic internet, abril 2018

2891/2018

02/07/18

Factura manteniment aplicacions ginpix7- 2n trimestre

2893/2018

02/07/18

Factura revisió tacògraf

2894/2018

02/07/18

Factura obra particions interiors diversos espais

2895/2018

02/07/18

Factures recanvis vehicles brigada

2896/2018

02/07/18

Factura servei telefònic, trànsit de dades, abril 2018

2897/2018

02/07/18

Factura productes de neteja diversos

2898/2018

02/07/18

Factura lloguer 2 autocompactadors maig 2018
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2899/2018

02/07/18

Factures servei telefònic maig

2900/2018

02/07/18

Factura senyalització miradors sa Torre

2901/2018

02/07/18

Factura productes alimentaris diversos

2902/2018

02/07/18

Factura cadira per a dutxa

2911/2018

03/07/18

Factura aigua en barrals residència maig 2018

2912/2018

03/07/18

Factura productes de neteja

2913/2018

03/07/18

Factura vestuari personal

2914/2018

03/07/18

Factura productes alimentaris diversos

2915/2018

03/07/18

Factura 5 càrregues de gas propà residència

2916/2018

03/07/18

Factures treballs d’electricitat i telecomunicacions

2917/2018

03/07/18

Factura servei telefònic residència

2918/2018

03/07/18

Factura material de neteja

2920/2018

03/07/18

Factura productes alimentaris diversos, maig 2018

2921/2018

03/07/18

Factura productes alimentaris diversos

2922/2018

03/07/18

Factura servei de transport, escoleta Fada

2923/2018

03/07/18

Factures manteniment ascensor ed. multifuncional

2924/2018

03/07/18

Factura sylcel 17 -10 kg piscines Llucmajor

2925/2018

03/07/18

Factura còpies realitzades impressores lexmark fins

2926/2018

03/07/18

Factura inspecció periòdica ascensor c/ Churruca

2927/2018

03/07/18

Factures material divers brigada

2928/2018

03/07/18

Factura accés bàsic internet maig 2018

2929/2018

03/07/18

Factures recanvis vehicle brigada

2930/2018

03/07/18

Factura retolació carretó bici

2931/2018

03/07/18

Factura recanvis vehicle brigada

2932/2018

03/07/18

Factura tinta per a impressora de carnets

2933/2018

03/07/18

Factura tractament RSU maig 2018

2934/2018

03/07/18

Factures alarma edificis municipals

2936/2018

03/07/18

Factura servei telefònic

2937/2018

03/07/18

Factura Llei 39/2015 i Llei 40/2015 Secretaria

2938/2018

03/07/18

Factura manteniment ascensor of s’Arenal 1r trimestre

2939/2018

03/07/18

Factura recanvis vehicle brigada

2940/2018

03/07/18

Factura material de neteja-manteniment

2941/2018

03/07/18

Factura retirada manipulació residus perillosos

2942/2018

03/07/18

Factura lloguer anual autocad, suport

2943/2018

03/07/18

Factures manteniment ascensor edificis municipals

2944/2018

03/07/18

Factura manteniment vehicle agranadora brigada

2945/2018

03/07/18

Factura lloguer contenidors paper maig 2018
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2946/2018

03/07/18

Factura neteja dels vestits dels cavallets cotoners

2947/2018

03/07/18

Factures recanvis i climatització vehicles brigada

2948/2018

03/07/18

Factura honoraris lletrada per escrit impugnació

2949/2018

03/07/18

Factures material ferreteria divers, brigada, esports i escoletes

2950/2018

03/07/18

Factures productes alimentaris escoletes

2951/2018

03/07/18

Factura material ferreteria divers

2952/2018

03/07/18

Factures aigua barrals dependències municipals

2953/2018

03/07/18

Factures lloguer de catifes

2954/2018

03/07/18

Factures energia elèctrica

2955/2018

03/07/18

Factura lloguer neteja typhoon, desembre 2017 a maig

2956/2018

03/07/18

Factura reparació fontaneria piscines

2957/2018

03/07/18

Factura canal curta vehicle brigada

2958/2018

03/07/18

Factura material ferreteria divers brigada

2959/2018

03/07/18

Factura quota contracte manteniment piscines

2960/2018

03/07/18

Factures guants vinil, recanvis i llençols per a escoletes

2961/2018

03/07/18

Factura plafó informatiu platja

DONAR COMPTE D’UN INFORME DE TRESORERIA
Tot seguit es dona compte de l’informe de Tresoreria relatiu al compliment de la Llei
15/2010 del 2n trimestre de 2018 i la corporació se’n dona per assabentada.
ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS QUE SIGUIN DECLARADES URGENTS EN
LA FORMA LEGALMENT ESTABLERTA
A continuació el Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que ja ha parlat amb el secretari i vol aclarir
que hi ha una errada en la moció que presenta, i on diu proposta de resolució hauria de dir
moció. També diu que va donar entrada a aquesta moció en el registre divendres i després
la dugué a Secretaria. Explica que el contingut de la moció és un estudi que ha fet un equip
de tècnics sobre la carretera que ve de sa Torre i enllaça amb la carretera que va a Badies i
altres urbanitzacions de la zona, ja que com tots saben en aquest lloc hi ha hagut un nombre
elevat d’accidents de trànsit. La intenció és que l’Ajuntament demani al Consell Insular que
hi faci alguna cosa. En aquesta moció també s’hi aporten fotografies i distàncies fetes per un
tècnic, per tant demanaria el suport de tots, per veure si almenys es pot llevar uns dels
molts punts negres que hi ha al municipi.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que el seu grup ha tingut problemes per obrir el correu i no
han pogut veure la moció, per tant no es pot pronunciar davant aquest assumpte, però és
un tema sobre el qual fa anys que es reclama al Consell de Mallorca, que és la institució que
en té la competència, una millora en aquesta carretera. Però el grup ASI aporta un tema
tècnic que ells no han pogut veure i per aquest motiu no poden votar la urgència de la moció
i s’abstindran, llevat que es dugui més endavant.
Tot seguit es vota la urgència de la moció i amb 1 vot a favor (ASI), 11 vots en contra
(PSOE, MÉS i PI) i 9 abstencions (PP i SSPLL), per majoria no prospera la moció. El batle diu
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que si en el proper plenari el Partit Popular té l’ocasió de poder veure la moció suposa que
serà més fàcil.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Roig (ASI) diu que és sabut que a les rates els
agrada el paper i el cartró i que en aquest municipi n’hi ha de sobra. A totes les
urbanitzacions es queixen d’aquest problema i particularment els veïns de s’Estanyol estan
vivint situacions alarmants. Demana quines mesures té previstes aquest Ajuntament. Ara és
el temps on molts de veïns del municipi de Llucmajor aprofiten per passar l’estiu a s’Estanyol
i a uns veïns de la dita urbanització els cridà l’atenció que es faci neta d’herbes tota la zona
costanera, però que es deixi un tram sense fer, exactament al principi de la carretera,
davant el Club Nàutic. La resposta que va obtenir va ser que aquest tram pertany a Costes, i
demana si això és cert. Seguidament entrega als membres de l’equip de govern una còpia
del calendari de fires i mercats de les Illes Balears de l’any 2018, tret de la pàgina web
«caib.es», i demana per què no hi figura cap fira de Llucmajor, si el motiu és que no es
varen entregar en el termini establert per poder-les incloure en aquesta relació del dit
calendari. Diu que saben que darrerament aquest equip de govern fa màgia i suposa que el
batle dirà que els agents de la policia local estan de baixa, de cursos, etc. però el deure
d’aquest ajuntament és vetlar per la seguretat dels ciutadans. Demana com es pot dur a
terme això, havent-hi quatre municipals de guàrdia la majoria de vespres.
El Sr. Vives, respecte al tema de les rates a urbanitzacions, diu que no tenien constància
d’aquesta alarma. De rates, n’hi haurà sempre i no és un problema tan senzill d’aturar, però
veu que el fons de l’assumpte és la recollida de paper, cartró i envasos i explica que el plec
nou per a aquesta recollida estarà acabat més o menys en una setmana, ja que el plec que
tenien havia finalitzat i estaven sense contracte. El nou contracte té un cost de 140.000 € i
tindrà un termini de 8 mesos, més 8 mesos i acabarà amb aquest problema. Per altra banda
esperen firmar demà un conveni amb l’Ajuntament de Palma perquè els deixin un camió
d’EMAYA per fer aquestes tasques. Vol aprofitar per dir que a partir de dia 1 l’empresa que
s’encarrega del desbrossament de les urbanitzacions farà doble torn, ja que les previsions no
han estat les que es pensaven i els han desbordat. Respecte al tram de carretera que no
s’ha desbrossat a s’Estanyol, diu que desconeix la persona que li hagi pogut dir que no es
feia perquè pertany a Costes, perquè és tant de Costes com tot el tram que sí s’ha
desbrossat. De totes maneres ho miraran i demana disculpes si aquest tram ha suposat cap
problema.
El Sr. Segura, referent al tema del calendari de fires, agraeix al Sr. Roig la seva cura en
haver reparat aquesta petita incidència i diu que demà al matí contactaran amb el
responsable de la pàgina web de la CAIB perquè ho solucioni, ja que la informació la tenen.
El batle contesta al Sr. Roig, pel que fa al tema de les guàrdies de la Policia Local, dient que
aquest equip de govern no fa màgia, i el que sí que té és un bon cap de policia, el qual és el
responsable d’organitzar els serveis. D’incidències, hi ha les normals de cada dia, de fet la
gent els va donar l’enhorabona per com havia transcorregut la vetlada de la nit de Sant
Joan, i això va ser gràcies al nou muntatge que va fer el nou cap de policia. Recalca que el
tema de seguretat pertany a la Guàrdia Civil i que la funció de la Policia Local és fer complir
les ordenances municipals. La col·laboració entre els dos cossos és excel·lent i les xifres que
té la Guàrdia Civil són molt diferents de les del Sr. Roig quant a incidències. De totes
maneres està d’acord que amb el tema de la seguretat ciutadana sempre s’hi ha d’estar
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damunt i sempre és millorable. Diu que no sap quines estadístiques maneja el Sr. Roig, però
són diferents de les que tenen la Policia i ell. De totes maneres, si li ho permeten, el
convidarà a la propera Junta de Seguretat i així podrà sentir de primera mà quan els caps de
la Guàrdia Civil parlen de les xifres d’incidències contra la seguretat ciutadana, que són més
aviat baixes. També vol agrair la col·laboració de la Guàrdia Civil, que va muntar un
dispositiu ben important la nit de Sant Joan.
Per concloure la sessió, després de consultar-ho amb tots els membres de la Corporació
assistents, el batle anuncia com a acord plenari que el proper ple ordinari de dia 1 d’agost es
farà a les 8.30 hores.
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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