
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 16/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 25 de setembre
Horari: de les 19 a les 20.50 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

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

Escalera i Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular
 Noemí  Getino  Pérez  i  Ginés  Sáez  González,  per  Ciudadanos,  Partido  de  la

Ciudadania
 Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucamajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaume  J.  Oliver  Vallés,  Bartomeu  Tugores  Vicens,

Francisca  Almagro  Peset  i  José  Luís  Huéscar  Villar  pel  Partit  Socialista  Obrer
Espanyol

 Jaume Tomàs Oliver i Maria Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca – APIB
 José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actua Baleares
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 Maties 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,
realitzades els dies 31 de juliol i 7 d’agost de 2019 , i atès que no s’hi fa cap objecció se
sotmet a votació i s’aprova per assentiment. 

RECONEIXEMENT DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS-AJUNTAMENT
Vist  que  els  documents  acreditatius  de  despeses  que  s’han  anat  presentant  i  que  es
relacionen, corresponen a exercicis anteriors o bé no se pot procedir a la seva aplicació
pressupostària a l’exercici 2018, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades  pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  qual  cosa  s’acredita  així  que  els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i
preus  acordats,  essent  totes  elles  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 del
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019, 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
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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 tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits i vist l’informe 121/2019 d’intervenció amb objecció, i en no haver-hi
intervencions quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement Extrajudicial de crèdits 11/2019, 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 11/2019 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent  relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent: 
NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NOMBRE IMPORTE

3180519327 18/12/2018

0003513284 VIA PUBLICA S'ARENAL MAYOR
S/N  ,  S'ARENAL  07600  C.P.  Fonog.  AGEDI
05/07/2018  -0003513284  VIA  PUBLICA
S'ARENAL

AGEDI-AIE,  OF.  CONJ.
RECAUDACION  ARTISTAS  Y
PRODUCTORES UTE

54,14

3180519321 18/12/2018

0003120437 VIA PUBLICA ESPANYA S/N , S/N
LLUCMAJOR  07620  C.P.  Fonog.  AGEDI
08/08/2018  -0003120437  VIA  PUBLICA
ESPANYA S/

AGEDI-AIE,  OF.  CONJ.
RECAUDACION  ARTISTAS  Y
PRODUCTORES UTE

54,14

TOTAL 108,28

RECONEIXEMENT DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS-RESIDÈNCIA
Vist  que  els  documents  acreditatius  de  despeses  que  s’han  anat  presentant  i  que  es
relacionen, corresponen a exercicis anteriors o bé no se pot procedir a la seva aplicació
pressupostària a l’exercici 2018, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades  pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  qual  cosa  s’acredita  així  que  els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i
preus  acordats,  essent  totes  elles  necessàries  i  indispensables  per  el  normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per la
Residencia de Persones Majors.

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 2019, 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 tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits i vist l’informe 33/2019 d’intervenció amb objecció, i atès que no hi ha
intervencions quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord: 

Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de  Reconeixement  Extrajudicial  de  crèdits  05/2019,  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 05/2019 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent  relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent: 

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NOMBRE IMPORTE

464113873 08/11/2018 LLOGUER OXIGEN NOVEMBRE 2018
S.E.DE  CARBUROS  METALICOS
S.A.

438,14

463367052 06/04/2018 LLOGUER OXIGEN ABRIL 2018
S.E.DE  CARBUROS  METALICOS
S.A.

533,89

19469-138 31/10/2017
MATERIAL  DIVERS  DE  FONTANERIA  I
FERRETERIA

CA'N JANER S.A. 390,61

TOTAL 1.362,64 

PLA ECONÒMIC FINANCER
Tot seguit es veu l’expedient relatiu l’aprovació del Pla Econòmic Financer.

Mitjançant  Resolució  de  Batlia  número  2019000606,  de  27  de  febrer,  es  va  aprovar  la
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018.

D’aquesta resolució se n’ha donat compte al Ple de la corporació en la sessió de 27 de març
de 2019.

A la liquidació es posà de manifest l’incompliment de la regla de la despesa, fet que segons
estableix l’article 23 de la Llei 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) provoca la necessitat d’aprovar un Pla Econòmic Financer (PEF).

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen el Sr. Alexandro Gaffar (LLIB), diu que com ja es va
veure a la Comissió Informativa, dóna unes dades de l’informe del PEF; comenta que tenen
uns 11 milions en caixa per les inversions financerament sostenibles del pròxim exercici, i
queden 2 milions pel que falta d’any, explica que el mes de febrer es va comunicar a aquest
ajuntament que s’havia incomplert la Llei d’estabilitat pressupostària i a causa d’això es va
obrir el procediment on s’havia de presentar el PEF, cosa que no es va du a terme i ara li
correspon a l’actual equip de govern fer-ho. Des de l’equip de govern i l’àrea d’Economia
confien plenament amb els tècnics del departament d’Intervenció i el més important és que
no afectarà a les inversions previstes i als serveis bàsics, per tot això vol agrair la feina feta
pel personal de la Casa i la seva dedicació per permetre que aquest ajuntament estigui
subjecte a la llei i a la bona marxa del mateix.
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El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), explica que l’anterior equip de govern, ja va entrar en un Pla
econòmic financer, però amb la diferència que es trobaren amb 40 milions d’euros de deute
l’any 2015, i la varen reduir a 31 milions de deute al final d’aquest any, l’any 2016 la varen
reduir a 27.900.000 €, l’any 2017 a 22.000.000 € i l’any 2018 a 2.441.000 € i creuen que avui
dia està a deute zero. Diu que tot això a duit molta controvèrsia, ja que la Llei 2/2012 de la
qual  creuen que tots  per unanimitat  no la  troben justa,  ja  que hi  ha ajuntaments en 80
milions d’euros a Tresoreria i no els poden destinar a fer despeses corrents, sí en inversions
financerament sostenibles,  però amb un límit,  també diu que es va dient  per les xarxes
socials que només es dedicaven a cancel·lar deute. Explica que quan ells arribaren a l’any
2015 es passaren de la regla de despesa i varen haver de fer un PEF i el gestionaren i varen
procurar que no afectés als serveis bàsics de la comunitat dels ciutadans de Llucmajor, i vol
deixar clar que ells també invertien a través de les inversions financerament sostenibles i
amb  el  poc  crèdit  que  els  hi  quedava,  ja  que  ells  tenien  amortitzacions  ordinàries  de
préstecs, cosa que l’equip de govern no té.

També explica breument les inversions que es feren des de l’any 2012 al 2015 i des de que
l’anterior equip de govern va entrar a l’any 2017 es va multiplicar la inversió per cinc, es a dir
que del 2012 al 2014 es feren 2.106.000 € i del 2016 al 2018 4.658.000 €. 
Pel que es tracta del l’actual PEF, els tècnics de la Casa, els quals fan una molt bona feina
diuen que és totalment conjuntural, que no té res a veure amb estructural, ja que ve motivat
per una sèrie d’imprevisions i despeses que no tenien previstes en el pressupost, per aquest
motiu es varen passar amb la regla de despesa i no per una irregularitat o irresponsabilitat.

Per altra banda els hi  agradaria que els hi  explicassin un assumpte i,  és que l’equip de
govern ha fet o proposa en aquest Ple un PEF, on realment intentaran gastar manco, sense
perjudicar els serveis bàsics d’aquesta Corporació, per complir la regla de despesa de l’any
2019 i 2020, que més o manco eren les línies que ells volien dur, per tant el sentit del seu
grup serà d’abstenció, però amb una vigilància, ja que si en algun moment veuen que aquest
PEF no s’ajusta al que hauria de ser a altres partides que el seu grup considerarien que es
podrien ajustar, doncs no hi estiguessin d’acord.

El  Sr.  Jaume Tomàs (MES),  diu que el  vot  del  seu grup serà una abstenció en positiu,
perquè consideren que això els ho marca la normativa, però també es veritat que, el que els
ha duit  en aquest punt és un fet de la legislatura passada i que de certa manera estan
orgullosos del que varen fer, ja que es varen trobar com diu l’informe d’Intervenció amb una
situació conjuntural i ells volien fer coses i per fer-les a vegades s’han de prendre decisions i
la  seva  decisió  va  se  fer  un  Pla  d’ajust,  ja  que  era  l’única  manera  de  fer  coses  i
probablement aquest equip de govern es trobi en aquesta legislatura amb el mateix cas, per
haver-se passat d’aquesta regla de despesa, aquest any tindran 900.000 € més per poder
invertir, cosa que no tindrien si no s’haguessin passat, la Llei Montoro castiga tant els que la
compleixen, com el que no la compleixen i per això és totalment injusta, per altra banda
saben que l’equip de govern està obligat a fer aquest Pla d’ajust i l’han de gestionar ells.

El batle pel que fa al tema del PEF diu que és veritat que són maneres distintes de gestionar
i ara ells es troben amb aquesta situació, on els tècnics de la Casa els assessoren de la
manera que s’ha de fer, com a dit el Sr. Oliver, que han de seguir la línia que l’anterior equip
de govern duia, explica que ells duien una línia del 2012 fins al 2022, i quan el Sr. Oliver
xerra de les inversions del 2012 al 2015, recorda que era la gran crisi que es va patir per tota
Espanya i hagueren d’afrontar el tancament de les piscines públiques i de la Residencia,
cosa que pogueren evitar,  així  com feren el  possible perquè molta gent d’aquesta Casa



pogués seguir, ara els toca gestionar aquest PEF i ho faran de la millor manera i assessorats
pels tècnics municipals.

El Sr. Oliver diu que és veritat que hi va haver crisis per tot Espanya, però l’Ajuntament de
Llucmajor, tal vegada no la va saber gestionar com altres ajuntaments, els quals en aquell
moment no tenien deute i uns 30 milions a Tresoreria.

El batle per acabar diu que en segons quines coses estan d’acord amb el que diu el Sr.
Oliver, però tal vegada la gestió que es duia abans es feia sense la previsió de la crisi, cosa
que no s’esperaven, i recorda que el Partit Socialista era el que deia que no hi havia crisi i al
final vingué de sobta.

Tot seguit una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIB., VOX, ASI, i GM) i 9 abstencions (PSOE, MES, UP i PI),
per majoria s’adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactat a l’expedient, el Pla
Econòmic Financer per a l’Ajuntament de Llucmajor. 

Segon.  Remetre  el  Pla  Econòmic  Financer  al  Ministeri  d’Hisenda  per  mitjà  de
l’aplicació Autoriza, i publicar-lo en els termes previstos legalment. 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 23/2019 (AJTM) I NÚM. 2/2019 (RESIDÈNCIA)
A  continuació  es  veu  la  proposta  de  modificació  pressupostària  núm.  23/2019,  de
l’Ajuntament,  i  la  núm.  2/2019,  de  la  Residència  de  Persones  Majors,  ambdues  en  la
modalitat de suplement de crèdit. 

El  Reial  Decret 24/2018 de 21 de desembre pel qual s’aproven les mesures urgents en
matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, establia al seu article 3 apartat 2: 
“Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global
superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin considerar
a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019
respecto  a  los  de  2018.  A este  respecto,  se  considera  que  los  gastos  en  concepto  de  acción  social  son  beneficios,
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas
necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el
2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento
inferior  al  2,5  por  ciento  señalado,  el  incremento  disminuirá  proporcionalmente  en función  de  la  reducción  que se  haya
producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance
del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una vez publicado el avance del PIB por el INE y,
previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo
de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del
citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de
Municipios y Provincias.”

Constatat que l’augment del PIB en termes constants ha estat del 2,6%, pertoca aplicar un
augment a les retribucions del personal del sector públic del 0,25% amb efectes 01 de juliol
de 2019 en els termes establerts al RD 24/2018.

Vist que no existeix a data d’avui crèdit adequat i suficient per fer front al pagament dels
esmentats increments que suposen un total de màxim 53.048,97 €. 

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

mailto:llucmajor@llucmajor.org


Al  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 al pressupost inicialment aprovat. 

Ates que es tracta de modificacions pressupostaries en la modalitat de suplement de crèdit,
i  que l’aprovació correspon al Ple de la Corporació, li  seran aplicables les normes sobre
informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171
del  text  refós  de  la  llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  RD  legislatiu  2/2004  i  els
concordants 20 i 22 del R.D. 500/1990.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i  Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen, vist  que el pressupost municipal per a l’exercici
2019 tenia contemplat dins el crèdit de capítol 5 - Fons de contingència un import per fer
front al possible increment establert al RD 24/2018, de conformitat amb l’exposició anterior, i
en no haver-hi intervencions quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i
amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIB., VOX, ASI, i GM) i 9 abstencions (PSOE, MES, UP i PI),
per majoria s’adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar la modificació pressupostària numero 23/2019 de l’Ajuntament de
Llucmajor  per  a  l’exercici  2019,  en la  modalitat  de  suplement  de crèdit,  a  les  següents
partides e imports:

DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRES.                    DESCRIPCIÓ                                                                                                                         IMPORT  
050000-929-500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA 53.048,97 €.

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ORG. PARTIDA IMPORT

040600 SOU BASE GRUP A2 FC - PREFECTURA - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 17.406,18 €

020000
SOU BASE GRUP A1 FI - URBANISME I MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO 12.909,20 €

030202 SOU BASE GRUP C2 FC - CEMENTIRI - CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 367,09 €

020200
SOU BASE GRUP A1 FI - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE 746,10 €

120000
SOU BASE GRUP C2 FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, RESIDÈNCIA, COMERÇ I
MERCATS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2.887,72 €

100200 SOU BASE GRUP A1 FI - SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL - FOMENTO DEL EMPLEO 734,13 €

080101
RETRIBUCIONS  BÀSIQUES  LABORAL  FIX  -  EDUCADORES  -  CREACIÓN  DE
CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 3.185,66 €

080200
RETRIBUCIONS  BÀSIQUES  LABORAL  TEMPORAL  -  EDUCACIÓ  (PROFESSORS
ADULTS) - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 430,49 €

060000 SOU BASE GRUP C2 FC - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓN CULTURAL 903,65 €

090000
SOU BASE GRUP A1 FI  -  ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I  COOPERACIÓ -
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 287,42 €

020003 SOU BASE GRUP A1 FC - ENGINYERIA I ACTIVITATS - INDUSTRIA 549,91 €

110100 SOU BASE GRUP C2 FC - TURISME - INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 126,00 €

010100
RETRIBUCIONS  BÀSIQUES  ORGANS  DE  GOVERN  -  ÒRGAN  DE  GOVERN  -
ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.462,73 €

010000 SOU BASE GRUP C1 FC - BATLIA - ADMINISTRACIÓN GENERAL 8.662,55 €

050101 SOU BASE GRUP A1 FC - INTERVENCIÓ - POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1.256,38 €

050300
RETIBUCIONS PROJECTE CREACIÓ DEL REGISTRE DE PERSONAL I IMPLANTACIÓ
D'UN SISTEMA INTEGRAT DE RRHH 1.133,76 €

53.048,97 €

Segon.  Aprovar la modificació pressupostària numero 02/2019 de la Residencia de
Persones Majors de Llucmajor per a l’exercici 2019, en la modalitat de suplement de crèdit a
les següents partides e imports:
DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRES.                    DESCRIPCIÓ                                                                                                                         IMPORT  
130000-929-500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA 4.800,00 €.



INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
ORG. PARTIDA
130000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX – PATRONAT 4.800,00 €

BAIXA DE LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES EN VIA EXECUTIVA I MULTES 2n T 2019
A continuació es veu l’expedient relatiu a les relacions d’abril-juny 2019, del tipus executiva,
de propostes de baixa de liquidacions tributàries per part de l’ATIB, pels conceptes i motius
que  es  citen  a  l’expedient,  la  Tresoreria  informa  de  les  baixes  dels  rebuts  detallats  a
l’expedient:

Concepto Cod Periode Comunicades Altres motius Fi proc executiu TOTAL
CERTIFICACIONS DESCOBERT (O) 44 20194B 2.125,40 0,00 0 2125,4
CONCESSIONS MUNICIPALS 25 201812 257,49 0,00 0 257,49
GUALS 80 2017 0,00 72,40 0 72,4
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2009 0,00 0,00 30,19 30,19
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2010 0,00 0,00 59,64 59,64
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2011 0,00 0,00 216,14 216,14
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2012 0,00 0,00 766,12 766,12
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2013 0,00 0,00 1530,97 1530,97
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2014 0,00 0,00 1997,55 1997,55
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2015 0,00 0,00 2409,13 2409,13
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2016 0,00 193,28 2827,29 3020,57
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2017 113,72 4.429,78 8294,16 12837,66
IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2018 1.092,25 0,00 0 1092,25
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17 2014 0,00 339,00 0 339
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17 2015 0,00 339,00 0 339
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17 2016 0,00 339,00 0 339
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17 2017 0,00 2.000,94 339 2339,94
IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2012 30,05 0,00 0 30,05
IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2013 33,68 0,00 0 33,68
IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2014 118,86 0,00 0 118,86
IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2015 106,07 0,00 0 106,07
IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2016 106,07 0,00 0 106,07
IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2017 106,07 68,44 0 174,51
IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2018 381,89 0,00 0 381,89
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2010 308,92 0,00 0 308,92
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2011 350,06 0,00 0 350,06
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2012 391,19 0,00 0 391,19
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2013 484,45 0,00 0 484,45
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2013RA 0,00 402,32 0 402,32
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2014 1.168,13 0,00 0 1168,13
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2015 1.719,61 0,00 0 1719,61
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2016 1.870,60 360,61 192,34 2423,55
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2017 3.962,27 414,41 575,88 4952,56
IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2018 4.931,71 0,00 0 4931,71
IMPOST CONSTRUCCIONS 93 20112C 0,00 0,00 295,96 295,96
INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201610 0,00 0,00 586,06 586,06
INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20161C 0,00 0,00 300,01 300,01
INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20163C 0,00 0,00 480,51 480,51
INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201709 0,00 0,00 23,45 23,45
INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201801 0,00  0,00 100 100
LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA VEHIC. 53 201511 0,00 0,00 45,2 45,2
LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA VEHIC. 53 201701 252,40 0,00 0 252,4
LIQ. TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 54 201702 254,00 0,00 0 254
LIQUIDACIONS I.B.I. 1 20081C 0,00 116,93 0 116,93
LIQUIDACIONS I.B.I. 1 20112C 0,00 1.191,71 0 1191,71
LIQUIDACIONS I.B.I. 1 20114C 558,54 0,00 0 558,54
LIQUIDACIONS I.B.I. 1 20142C 665,96 0,00 0 665,96
LIQUIDACIONS I.B.I. 1 20143C 0,00 207,04 0 207,04
LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20162C 0,00 0,00 390,06 390,06
LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20163C 0,00 0,00 139,16 139,16
LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20171C 0,00 0,00 503,6 503,6
LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20172C 0,00 0,00 37 37
LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20173C 0,00 53,01 0 53,01
MULTES DE TRANSIT 64 2011E1 0,00 0,00 600 600
MULTES DE TRANSIT 64 2011L1 0,00 0,00 79,65 79,65
MULTES DE TRANSIT 64 2012K1 0,00 0,00 200 200
MULTES DE TRANSIT 64 2013A1 0,00 0,00 90 90
MULTES DE TRANSIT 64 2013J1 0,00 0,00 290 290
MULTES DE TRANSIT 64 2013K1 0,00 0,00 100 100
MULTES DE TRANSIT 64 2014A1 0,00 0,00 100 100
MULTES DE TRANSIT 64 2014B1 0,00 0,00 90 90
MULTES DE TRANSIT 64 2014G1 0,00 0,00 190 190
MULTES DE TRANSIT 64 2014I1 0,00 0,00 269,49 269,49
MULTES DE TRANSIT 64 2014J1 0,00 0,00 290 290
MULTES DE TRANSIT 64 2014L1 0,00 0,00 200 200
MULTES DE TRANSIT 64 2015I1 0,00 0,00 200 200
MULTES DE TRANSIT 64 2015K1 0,00 90,00 217,7 307,7
MULTES DE TRANSIT 64 2015L1 0,00 0,00 200 200
MULTES DE TRANSIT 64 2016A1 0,00 0,00 190 190
MULTES DE TRANSIT 64 2016C1 0,00 0,00 100 100
MULTES DE TRANSIT 64 2016D1 0,00 0,00 190 190
MULTES DE TRANSIT 64 2016E1 0,00 0,00 90 90
MULTES DE TRANSIT 64 2016F1 0,00 0,00 200 200
MULTES DE TRANSIT 64 2016G1 0,00 0,00 264,51 264,51
MULTES DE TRANSIT 64 2016I1 0,00 0,00 90 90
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MULTES DE TRANSIT 64 2016K1 0,00 0,00 165,06 165,06
MULTES DE TRANSIT 64 2017B1 0,00 0,00 880 880
MULTES DE TRANSIT 64 2017D1 0,00 0,00 290 290
MULTES DE TRANSIT 64 2017G1 0,00 0,00 910,35 910,35
MULTES DE TRANSIT 64 2017I1 0,00 0,00 1833,61 1833,61
MULTES DE TRANSIT 64 2017J1 0,00 90,00 1290 1380
MULTES DE TRANSIT 64 2017K1 0,00 90,00 580 670
MULTES DE TRANSIT 64 2018A2 90,00 0,00 1020 1110
MULTES DE TRANSIT 64 2018B1 0,00 0,00 740 740
MULTES DE TRANSIT 64 2018D3 0,00 0,00 3518,16 3518,16
MULTES DE TRANSIT 64 2018E1 0,00 0,00 1145,94 1145,94
MULTES DE TRANSIT 64 2018F1 0,00 400,00 880 1280
MULTES DE TRANSIT 64 2018I1 0,00 0,00 180 180
MULTES DE TRANSIT 64 2019C1 200,00 0,00 0 200
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 20151C 0,00 0,00 412 412
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 20154C 0,00 0,00 136,5 136,5
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 201607 0,00 0,00 273 273
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 201612 0,00 0,00 318,5 318,5
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 201701 0,00 0,00 273 273
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 20171A 0,00 0,00 227,5 227,5
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 2017A9 0,00 0,00 546 546
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 201801 0,00 0,00 200 200
OCUPACIÓ VIA PUBLICA 96 20194A 540,80 0,00 0 540,8
PLUSVALUES 82 201012 0,00 556,54 0 556,54
PLUSVALUES 82 201204 0,00 0,00 881,71 881,71
PLUSVALUES 82 201207 0,00 0,00 522,25 522,25
PLUSVALUES 82 201210 0,00 1.260,34 0 1260,34
PLUSVALUES 82 201308 0,00 0,00 3658,44 3658,44
PLUSVALUES 82 201603 0,00 0,00 629,98 629,98
PLUSVALUES 82 201802 0,00 2.445,58 0 2445,58
PLUSVALUES 82 201805 2.567,68 0,00 0 2567,68
QUOTES ENTITAT CONSERV. URB. PUIGDEROS 71 20142C 84.546,49 0,00 0 84546,49
SANCIONS URBANISTIQUES 97 201810 0,00 1.200,00 0 1200
TAXA APROFITAMENT DOMINI PUBLI 57 201809 33.453,93 0,00 0 33453,93
TAXA CEMENTERI 98 201904 140,00 0,00 0 140
TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS 89 20115C 0,00 0,00 24,8 24,8
TAXA PRESTAC. SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 201801 0,00 0,00 289,52 289,52
TAXA PRESTAC. SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 201804 0,00 0,00 129,52 129,52
TAXA RECOLLIDA ANIMALS VIA PUBLICA 65 201705 0,00 0,00 35,7 35,7
TAXA SERVEI DE GRUA 66 20141C 0,00 0,00 85 85
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2010 0,00 0,00 127 127
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2011 0,00 127,00 214,33 341,33
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2012 0,00 0,00 250,88 250,88
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2013 0,00 0,00 762 762
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2014 0,00 0,00 889 889
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2015 0,00 127,00 762 889
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2016 381,00 127,00 381 889
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2017 889,00 381,00 508 1778
TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2018 3185 0 0 3185
TAXES 6 2009 0 0 79,66 79,66
TAXES 6 2010 0 0 121,2 121,2
TAXES 6 2011 0 110,3 121,2 231,5
TAXES 6 2012 0,00 0,00 241,1 241,1
TAXES 6 2013 0,00 0,00 700,7 700,7
TAXES 6 2014 0,00 0,00 826,9 826,9
TAXES 6 2015 0,00 114,90 700,7 815,6
TAXES 6 2016 344,70 114,90 367,3 826,9
TAXES 6 2017 815,20 356,00 482,2 1653,4
TAXES 6 2018 2802,2 0 0 2802,2
VEDATS DE CAÇA 75  2014 0 0 143,28 143,28
VEDATS DE CAÇA 75 2015 0 0 143,28 143,28
VEDATS DE CAÇA 75 2016 0 0 143,28 143,28
VEDATS DE CAÇA 75 2017 0 26,44 143,28 169,72
TOTALS 151345,39 18144,87 56565,6                      226055,86

D’acord amb l’art. 21.1.m) de la Llei 7/1985 (LRBRL) s’estableix la competència residual del
batle en assenyalar que “les demés competències que expressament li atribueixin les lleis i
aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no
atribueixin  a  altres  òrgans  municipals”.  Per  tant,  en  no  estar  atribuïda  la  competència
expressament a altres òrgans haurà d’entendres que és competència del batle, havent-se de
donar compte al Ple de la corporació en la primera sessió que es celebri. No obstant això, el
Tribunal de Comptes als seus informes de fiscalització atribueix la competència al Ple per
considerar que la baixa de drets d’exercicis tancats afecta al Compte General.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i  Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, i en no haver-hi intervencions
quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 17 vots a favor (PP, CS,
LLIB.,  VOX,  ASI,  GM i  PSOE)  i  4  abstencions (MES,  UP i  PI),  per  majoria  s’adopta  el
següent acord:



Únic. Donar de baixa els drets reconeguts anteriors pels motius adjuntats al present
expedient.

CONVENI AMB L’ATIB PER GESTIONAR LA TAXA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
A continuació  es veu l’expedient  relatiu  a  l’aprovació  d’un conveni  de col·laboració amb
l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió de la taxa per la prestació del
servei relatiu a la recollida i tractament de RSU. 

D’acord  amb  l’article  5.2  del  RD  128/2018  pel  qual  es  regula  el  règim  del  funcionaris
l’Administració  Local  amb habilitació  de caràcter  nacional,  la  Tresoreria  té  assignada  la
funció  de  cap  de  gestió  i  recaptació  dels  ingressos,  així  com  l’impuls  i  direcció  dels
procediments de gestió i recaptació.

Vist l’esborrany de Conveni que es pretén signar entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB) en matèria de gestió tributària, que costa a l’expedient, i
que té per objecte la realització per part de l’ATIB de determinades tasques relacionades
amb els procediments de gestió de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i
el  tractament  dels  residus  sòlids  urbans,  taxa  de  la  qual  ja  té  cedida  l’ATIB  la  seva
recaptació.

Vist que les tasques que es recullen al Conveni són obtenció d’informació per a la liquidació
de la taxa, la depuració i correcció de dades i usos del padró, creuament de les dades amb
les  corresponents  a  l’IBI  per  a  l’assignació  de  referència  cadastral,  realitzar  operacions
conduents  a  la  liquidació  de  la  taxa,  notificar  als  obligats  tributaris  les  liquidacions  que
puguin sorgir derivades de la gestió, mantenir actualitzat el registre anual per al cobrament
de taxes amb l’actualització dels models i les quotes, i que realitzar aquestes tasques pot
suposar tant una regularització de la situació, com uns majors ingressos. El cost del servei
que es  preveu és  del  10% de les  quantitats  ingressades pels  serveis  prestats  en virtut
d’aquest  conveni,  ja  que per  a  realitzar  una part  de  la  tasca s’han de  destinar  mitjans
personals a cada un dels béns immobles per treure les dades necessàries, medis materials i
personals dels que el departament de Tresoreria de l’Ajuntament no disposa.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i  Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 18 vots a favor (PP, CS, LLIB., VOX, ASI,GM, PSOE i PI) i 3
abstencions (MES i UP), per majoria s’adopta el següent acord:

Únic. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactat a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’ATIB en matèria de gestió tributària de la
taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament de residus.

CONVENI AMB L’ATIB PER GESTIONAR L’IAE
A continuació  es veu l’expedient  relatiu  a  l’aprovació  d’un conveni  de col·laboració amb
l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió de l’Impost  sobre activitats
econòmiques. 

D’acord  amb  l’article  5.2  del  RD  128/2018  pel  qual  es  regula  el  règim  del  funcionaris
d’Administració Local  amb habilitació  de caràcter  nacional,  la  Tresoreria té assignada la
funció de cap de gestió i recaptació dels ingressos, així com l’impuls i direcció dels
procediments de gestió i recaptació.

Vist l’esborrany de Conveni que es pretén signar entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Agència
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Tributària de les Illes Balears (ATIB) en matèria de gestió i inspecció de l’IAE, que consta a
l’expedient,  i que té per objecte la realització per part de l’ATIB de determinades
tasques relacionades amb els procediments de gestió tributària i inspecció de l’IAE, impost
del qual ja té cedit l’ATIB la seva recaptació.

Vist que les tasques que es recullen al Conveni són obtenció d’informació, regularització i
comprovació i iniciar el procediment tributària corresponent en el seu cas, recaptació en
període voluntari de les liquidacions que es puguin generar, la remissió a l’Ajuntament de la
relació certificada de deutes impagades en període voluntari i recaptació en executiva de les
liquidacions no pagades en període voluntari, que són tasques que venen a completar la
gestió de l’IAE que ja té cedit l’ATIB.

Vist que el conveni no suposa un cost addicional per part de l’Ajuntament respecte a la
compensació econòmica prevista per la recaptació voluntària i executiva d’acord amb el
conveni de recaptació entre ambdues entitats.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i  Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, i en no haver-hi intervencions
quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 18 vots a favor (PP, CS,
LLIB., VOX, ASI,GM,PSOE i PI ) i 5 abstencions (MES i UP), per majoria s’adopta el següent
acord:

Únic. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactat a l’expedient, el Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’ATIB en matèria de gestió i inspecció de
l’Impost sobre activitats econòmiques. 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT 
Examinat  l'expedient  tramitat  per  a  l'aprovació  de  la  plantilla  orgànica  municipal
Corresponent a l'exercici 2019.

Examinada la proposta de modificació de la plantilla orgànica d'aquest Ajuntament que
s'adjunta com annex I.

Vist l'informe subscrit per la Tècnica de Funció pública en la que constata la necessitat de
modificar la Plantilla del personal funcionari en el sentit de que s’ha de crear una plaça de
Conserge a la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament, amb la condició que s’amortitzi
la plaça de conserge que hi ha vacant a la Residència per tal de que no hi hagi augment
pressupostari.

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

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

Considerant  que  l'aprovació  de  la  plantilla  correspon  a  l'Ajuntament  Ple,  en virtut  d'allò
previst a l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local  (LBRL),  en concordança amb l'article  21 de la  Llei  20/2006,  de 15 de desembre,
municipal i de règim Local de les Illes Balears, sense que tal atribució pugui ser objecte de
delegació.



Considerant que l'aprovació de la plantilla orgànica ha de seguir els mateixos tràmits que
l'aprovació del Pressupost municipal,  en virtut d'allò prevista l'article 90.1 de la LBRL, en
concordança amb allò disposat a l'article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril,  pel qual s'aprova el  Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i  Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen, en conseqüència i atès que no hi ha intervencions
quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  modificació  de la  plantilla  orgànica corresponent  a
l'exercici 2019, en els termes que es redacta a l’expedient.

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

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

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS AL CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES 
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  designació  del  membre  titular  i  dos  suplents
representats  al  Ple  de  l’Assemblea  General  de  Consorci  d’Infraestructures  de  les  Illes
Balears.

En el Plenari de data 26 de juny de 2019 es va designar el Sr. Alexandro Gaffar com a
representant del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. 

Vist l’escrit de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball de data 26/07/19 i núm. de
registre d’entrada 2019010680 on es sol·licita el nomenament d’un titular i dos suplents com
a  representants  de  l’Ajuntament  al  Ple  de  l’Assemblea  General  del  Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i  Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, i atès que no hi ha intervencions
quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS,
LLIB.,  VOX,  ASI,  i  GM) i  9 abstencions (PSOE, MES,  UP i  PI),  per majoria  s’adopta el
següent acord:

Primer. Designar els següents representants de l’Ajuntament de Llucmajor al Ple de
l’Assemblea General del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears:
• Titular: Alexandro Gaffar.
• Suplents: Maria del Pilar Bonet Escalera i Guillermo Roig Mascaró.

Segon.  Traslladar  el  present  acord  a  la  Conselleria  Model  Econòmic,  Turisme  i
Treball, als efectes oportuns.

COMPATIBILITAT DEL SR. EDUARDO E. ZÚÑIGA AMB EL CÀRREC DE REGIDOR
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la compatibilitat del lloc de feina del Sr. Eduardo E.
Zúñiga Solari com a personal eventual de la CAIB amb el càrrec de regidor amb dedicació
parcial.

ANTECEDENTS
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En data 26/07/2019 i RGE núm. 2019010682, va tenir entrada a l’Ajuntament la sol·licitud de
la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, en la que es demana un informe
del Ple de l’Ajuntament respecte de la sol·licitud formulada pel Sr. Eduardo E. Zúñiga Solari
de compatibilitat  del seu lloc de feina de personal eventual al  servei de la CAIB amb el
càrrec de regidor a l’Ajuntament de Llucmajor. 

FONAMENTS DE DRET
I. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les

Administracions públiques, en el que aquí interessa, estableix el següent:
 Art. 1.1: El personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà

compatibilitzar les seves activitats amb l’exercici, per si mateix o mitjançant
substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, tret
dels  supòsits  previstos  en  la  mateixa.  Als  efectes  d’aquesta  llei,  es
considerarà  activitat  en  el  sector  públic  la  desenvolupada  pels  membres
electius de les corporacions locals. 

 Art. 1.2: Tret dels supòsits previstos en aquesta Llei, no es podrà percebre
més d’una remuneració amb càrrec als pressupostos de les Administracions
públiques. S’entendrà per remuneració qualsevol dret de contingut econòmic
derivat d’una prestació o servei personal, sigui la seva quantia fixa o variable,
i la seva meritació periòdica o ocasional. 

 Art. 1.3: En qualsevol cas, l’exercici d’un lloc de treball serà incompatible amb
l’exercici  que qualsevol càrrec, professió o activitat,  pública o privada, que
pugui  impedir  o  menyscabar  l’estricte  compliment  dels  seus  deures  o
comprometre la seva imparcialitat o independència. 

 Art.  2.1:  Aquesta  Llei  és  d’aplicació  al  personal  al  servei  de  les
administracions de les comunitats autònomes i de les corporacions locals. 

 Art. 3: El personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei només podrà
exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre d’altres, en
el supòsit previst al seu art. 5, que es regula en els termes que s’especifiquen
a continuació. 

 L’apartat 1, subapartat b), es refereix específicament als membres de
les corporacions locals,  tret  que exerceixin els  càrrecs retribuïts en
règim de dedicació exclusiva. 

 L’apartat  2  afegeix  que  només  es  podrà  percebre  la  retribució
corresponent  a  una  de  les  dues  activitats,  sense  perjudici  de  les
dietes, indemnitzacions o assistències que corresponguin per l’altra.
No  obstant  això,  en  els  supòsits  de  membres de  les  corporacions
locals amb dedicació parcial, es podran percebre retribucions per tal
dedicació, sempre que l’exerceixin fora de la seva jornada de treball
en  l’Administració,  i  sense  superar  els  límits  que  s’estableixin.
L’Administració on presti els seus serveis un membre d’una corporació
amb  dedicació  parcial  i  aquesta  darrera  s’hauran  de  comunicar
recíprocament la seva jornada i retribució. 

 Art.  9:  l’autorització  o  denegació  de  la  compatibilitat  correspon  a  l’òrgan
competent de la Comunitat Autònoma, i requereix l’informe previ favorable del
Ple de la corporació local conforme a l’adscripció del segon lloc. 

II. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor, reunit en sessió extraordinària dia 26 de juny
passat, va fixar els càrrecs de la corporació amb dedicació especial i les seves
respectives  retribucions,  i  al  Sr.  Eduardo  E.  Zúñiga,  en  la  seva  condició  de
portaveu del Grup Municipal d’Unides Podem, se li  va assignar una dedicació



parcial del 37,5 % de la jornada (3 hores), amb una retribució íntegra anual de
18.209,42 €, a distribuir en 14 pagues d’idèntica quantia. 

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i  Ocupació de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació, en la qual s’abstén de participar-hi per se part interessada el Sr.
Eduardo E. Zúñiga i amb 10 vots a favor (PSOE, MES, CS, i PI), 1 vot en contra (ASI), i 9
abstencions (PP, LLIB VOX i GM), per majoria s’adopta el següent acord:

Primer.  Informar favorablement la sol·licitud del Sr. Eduardo Eugenio Zúñiga Solari
de compatibilitat del seu càrrec de personal eventual al servei de la CAIB amb el càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Llucmajor amb dedicació parcial, per considerar que encaixa en
les excepcions previstes a la Llei i que es poden realitzar ambdues funcions sense interferir-
se ni menyscabar-se l’una amb l’altra. 

Segon. Traslladar el present acord a la Conselleria d’Administracions Públiques als
efectes oportuns. 

BONIFICACIÓ DE LA TAXA PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL
Tot seguit es veu l’expedient  relatiu a la bonificació de la Taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local. 

Es tracta que estam a escasses setmanes de la fira, que ha estat preparada i acordada
conforme a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic local, que regeix en el terme de Llucmajor, i aquesta Ordenança
contempla en el seu article 5 el següent: “Exempcions i bonificacions.
El  Ple  de  la  Corporació,  per  majoria  simple,  podrà  per  raons  d’economia  general,  concedir
bonificacions de fins a un 100 % de les tarifes previstes en l’article 7 lletres D i F. La bonificació
esmentada s’haurà de sol·licitar.”

L’article 7, en la seva lletra f) estableix la taxa que és objecte de la present proposta d’acord
de bonificació: “Utilització de carpa instal·lada amb motiu de fires, festes i altres actes, 12,30 €/metre
lineal/dia.

Aquest import es reduirà en un 50% quan l’exposició tingui com a objectiu el foment i la promoció de
la artesania, cultura, etc.

S’exceptua el dia de la Mostra Llucmajorera, que serà gratuït.”

Aquesta Ordenança es ve aplicant des de fa anys. De fet, va ser modificada fa un any i mig i
cap article referent a tarifes o bonificacions no va suscitar cap dubte. Aquesta proposta ve
motivada per legalitzar fets que vénen donant-se en la pràctica i per a evitar tant despeses
innecessàries a l'Ajuntament, i també fomentar la fira amb facilitats als participants.

L’assumpte es va tractar fora l’ordre del dia a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació
de dia 18 de setembre i una vegada vist el dictamen la Sra. Noemí Getino (CG), explica que
el que han fet ha estat recórrer a un article d’una ordenança que està en funcionament en
aquest ajuntament, que permet prèvia petició la bonificació del 100% en segons quins casos
i que aquest equip de govern ho aplicarà sempre i quan les empreses i els autònoms que
estiguin en els estands els hi donin a canvi qualque benefici, i que en la majoria dels casos
sempre serà d’un import igual o superior al preu de l’estand establert a l’ordenança. Pel altra
banda diu que molta gent es pensa que les fires i mercats són deficitàries, i es cert que no
és  un  mitja  on  l’Ajuntament  pugui  recaptar  ingressos,  però  sí  que  és  la  seva  obligació
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utilitzar  eficientment  els  doblers  dels  ciutadans  i  creuen  que  aquest  article  els  dóna
l’oportunitat  de rebre almenys el  mateix  o més i  també facilitar  tràmits administratius en
aquest sentit, per tot això han decidit la bonificació d’aquesta taxa.

El  Sr.  Bernadí  Vives (PI)  diu que vol  expressar  el  sentit  del  vot  del  seu grup que serà
favorable,  com ja  feren a  la  comissió  pel  fet  de  que les  fires  han canviat  molt  i,  s’han
d’oblidar del que eren les fires de fa 20 o 10 anys, l’any passat el Sr. Segura que era el
regidor de Cultura, ja va fer una exposició molt detallada i encertada del que eren les fires en
l’actualitat  de  tota Mallorca,  ja  que hi  ha molta competència  i  les fires que eren les de
referència, com la de Llucmajor, Inca i Sineu, ja no ho son, per tant li va dir a la Sra. Getino
que havien de ser valents i provar coses noves i que estiguin dins la legalitat, i si no surten
bé, doncs l’any que ve es mirarà de fer una altra cosa, a més està segur que la resta de
l’oposició estarà a l’abast de l’equip de govern per ajudar i cooperar pel que faci falta, tot en
benefici de les fires de Llucmajor.

El Sr.  Jaume Tomàs (MES) respecta al  que ha dit  la Sra.  Getino, que es podia fer  una
bonificació si a canvi hi havia un regal, demana si tenen previst articular d’alguna manera el
tema d’aquests regals.

El batle diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Vives, que ses fires ja no són el que
eren, però si que pot ser que hagi arribat el moment de fer coses noves i cercar noves
alternatives i per això han de ser valents i aquest anys aposten per una fire friky, per captar
uns assistents d’unes certes edats, que tal vegada no es veien atrets a venir, diu que la Sra.
Getino donarà una explicació d’això i del tema de les bonificacions, i demana i agraeix la
col·laboració de tots,  perquè tots els llucmajorers estimen la seva fira i  no volen que es
devaluï.

La Sra. Getino agraeix el suport de tots pel que fa a aquesta idea i la seva confiança, també
diu que aquestes fires els ha agafat  a principis de legislatura,  però creuen que aquesta
ordenança s’ha de canviar i regular i de cara al futur pensen que és una bona idea el que ha
dit el Sr. Tomàs de fer un reglament de com han de ser els regals i els beneficis que aportin
a l’Ajuntament i aquest any el que demanen a la gent, és que demanin la bonificació i que
els hi diguin en que consisteix la seva aportació i el cost que tenen de venda al públic, i per
acabar exposa una sèrie d’exemples de les aportacions que s’han fet fins ara.

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

Únic.  Aprovar la bonificació en el 100% de la taxa per ocupació de la via pública
contemplada a l'article 7, lletra f de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització
privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, als estands que en el període de
fires de Llucmajor, fomentin la cultura, l'artesania, i a canvi:

1. Cedeixin algun producte per a ús en concursos o dinamització dins de la mateixa
fira. 

2. Realitzin algun tipus d'activitat que dinamitzi la pròpia fira. Tot això conforme a
l'article 5è de la citada Ordenança.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 24/2019 
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la modificació pressupostària núm. 24/2019 en la
modalitat de transferència de crèdit. 



Durant l’exercici 2019 s’han rebut factures relatives al servei de neteja de les escoletes
municipals  que corresponien a  l’exercici  2018.  Aquestes  factures  s’han aplicat  a  les
partides corresponents, un cop seguit els procediments legalment establerts.

Així mateix, aquestes factures de l’exercici 2018 han esgotat part del crèdit de l’exercici
2019 i per tal de dotar de crèdit adequat i suficient la partida de neteja de les escoletes. 

Ates que es tracta d’una modificació pressupostaria en la modalitat de transferència de
crèdit,  i que l’aprovació correspon al Ple de la Corporació, li seran aplicables les normes
sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169,
170 i 171 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004 i
els concordants 20 i 22 del R.D. 500/1990.

L’assumpte es va tractar fora l’ordre del dia a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació
de  dia  18  de  setembre  i  una  vegada  vist  el  dictamen  i  no  haver-hi  intervencions,  en
conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i  amb 12 vots a favor (PP, CS,
LLIB.,  VOX, ASI,  i  GM), i  9 abstencions (PSOE, MES, UP, i  PI),  per majoria s’adopta el
següent acord:

Únic.  Aprovar la  modificació pressupostària núm. 24/2019 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2019, en la modalitat de transferència de crèdit a les següents
partides e imports:

DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRES.                             DESCRIPCIÓ                                                                                                                                          IMPORT  
100000-241-47000 SUBVENCION FOMENTO DE EMPLEO EMPRESAS 31.000,00 €.
100000-241-48000 SUBVENCION FOMENTO DE EMPLEO FAMILIAS E INSTITUCIONES   8.000,00 €.

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRES.                             DESCRIPCIÓ                                                                                                                                          IMPORT  
080000-3211-2270000CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA INFANTIL 39.000,00 €.

CANCEL·LACIÓ D’INSCRIPCIONS EN EL REGISTRE D’ENTITATS CIUTADANES
En aquest punt,  una vegada que el  batle a pronunciat totes les entitats de les quals es
sol·licita la cancel·lació de la inscripció en el RMEC, el Sr. Jaume Tomàs (MES), comenta
que en totes les altres ocasions que s’havien duit cancel·lacions d’aquest tipus, es tractava
d’entitats que no tenien activitat en el seu moment, però en aquestes que es duen avui, sí
que n’hi ha com a mínim dues que actualment tenen activitat, demana el motiu perquè estan
incloses en aquest grup i proposa si se podria replantejar aquest tema. 

El  Sr.  Eloy  Crusat  (LLIB),  diu  que això  és  un procés purament  tècnic,  s’han seguit  els
terminis marcats per l’ordenança, seguint un procés de depuració que es va començar a
principis  d’aquest  any,  les entitats s’entén que no han respost  i  s’ha fet  la  proposta per
donar-les de baixa. Diu que si es decideix donar més temps de marge, no té cap problemes,
xarrarà  amb  els  seu  administratius  perquè  tornin  a  posar-se  en  contacte  amb  ells  i
comunicar-los el nou termini. 

El Sr. Tomàs proposa excloure les dues entitats que estan actives actualment del ordre del
dia d’avui i donar-lis un altre termini, per poder presentar la documentació que es demana. 

El  batle  finalment  proposa  excloure  de l’ordre  del  dia  tots  els  punts  referent  a  aquesta
temàtica, per així poder constatar que no hi hagi més entitats en actiu i estan-hi d’acord tots
el regidors, així es fa.

A continuació el  secretari  explica que els  terminis  que es donen per esmenar  o aportar
documentació, estan establerts a la Llei de procediment i no es poden inventar, i diu 10 o 15

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

mailto:llucmajor@llucmajor.org


dies com a màxim, pen tant si es fa un segon requeriment entre que el reben i tenen el
termini, hi ha temps suficient, i si en tot cas se’ls dóna de baixa i no hi estan d’acord, quan
rebin l’acord, podran interposar recurs, justificant els motius pels quals no ha pogut aportar
la documentació requerida i dient que tenen interès de seguir estant d’alta en el registre, si
és així, l’ajuntament estima les al·legacions i es tornen a donar d’alta.

PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA 
A  continuació  es  veu  l’assumpte  relatiu  a  l’aprovació  del  Pla  d’acció  per  a  l’energia
sostenible i el clima per al municipi de Llucmajor (PAESC). 

ANTECEDENTS
A) El Pacte de Batles i Batlesses és una iniciativa de la Comissió Europea que va sorgir

el 2008, amb l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% les emissions de CO2 pel
2020 comptabilitzant com a any de partida el 2005. Els objectius són fixats a escala
de la UE, però allò que té de significatiu el Pacte és que l'acció té lloc en l’àmbit local,
a través dels diferents plans d'acció que es presenten i desenvolupen a les diferents
ciutats i regions que hi participen.

Aquests plans d’acció materialitzen el compromís que ha adquirit l’administració local
de reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’augmentar la producció d’energia
a partir de fonts renovables i d’augmentar l’eficiència energètica quant al municipi
(sector públic, residencial i terciari).

B) A partir de l’èxit del Pacte de Batles i Batlesses, el 2014 es va llançar la iniciativa
Mayors Adapt, basada en el mateix model de gestió pública, mitjançant la qual es
convidava  a  les  ciutats  a  assumir  compromisos  polítics  i  prendre  mesures  per
anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic. A finals de 2015, amb motiu de
la 21 Conferència Internacional del Canvi Climàtic (COP21) es va crear el nou Pacte
de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. Aquest nou pacte adopta un objectiu de
reducció de CO2 superior al 40% per a l’any 2030, amb referència a l’any 2005 i
junta mitigació i adaptació del canvi climàtic en un mateix compromís. A més, dóna
lloc a un pacte global, és a dir, estès a tots els continents del món i no només en
l’àmbit europeu, i planteja objectius de reducció per a l’any 2050.

C) Per Acord de Ple, de data 3 d’agost de 2016, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament
de  Llucmajor  al  Pacte  de Batles,  amb la  finalitat  d’assolir  un  progrés  real  en  el
desenvolupament  d’energies  renovables  i  ciutats  energèticament  eficients.  Així
mateix es va comprometre a lluitar contra el canvi climàtic com una de les seves
prioritats principals, amb un compromís ferm de reduir les emissions de CO2 un 40%
pel 2030.

D) Els municipis que s’adhereixen al Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia
Sostenible, es comprometen a executar accions per assolir reduccions d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030 i l'adopció d'un
enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per portar a
la pràctica aquest compromís polític el signataris del Pacte, als dos anys de la seva
adhesió,  caldrà  que  redactin  un  Pla  d’Acció  per  l’Energia  Sostenible  i  el  Clima
(PAESC).

E) El PAESC de l’Ajuntament de Llucmajor ha estat redactat per l’equip redactor Inergy,
amb la supervisió de l’enginyer municipal, que és el responsable del seguiment del
PAESC i gestor energètic de l’Ajuntament.
El PAESC inclou:
 Inventari  de  referència  d’emissions  (IRE)  de  gasos  d’efecte  hivernacle  de  la

comarca per fer el seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació.



3. Anàlisi de les vulnerabilitat i riscos als impactes del canvi climàtic, per identificar
les àrees d’acció principals en matèria d’adaptació.

4. Diagnosi climàtica, tant  en relació a les emissions com als impactes del canvi
climàtic.

5. Pla d’acció. Aquest es diferencia en dues parts. Una part centrada en les accions
de mitigació, per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i una
altra part on es presenten les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic,
ja sigui com a actuacions específiques del municipi o com integració d’altres plans
i estratègies supramunicipals.

6. Pla de Participació i comunicació, adreçat als treballadors de l’ajuntament i a la
resta dels agents del municipi (socials, econòmics, culturals...) i de la ciutadania
en general.

FONAMENTS DE DRET
I. De conformitat amb el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears segons el  qual: “Tota persona té dret  a gaudir  d’una vida i  un medi
ambient segur i sa. Les administracions públiques de les Illes balears, en l’àmbit
de les seves competències, protegiran el medi ambient i impulsaran un model de
desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible.”

II. En l’exercici de les competències que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985, de
bases  de  règim  local:  “El  municipi  exercirà  en  tot  cas  com  a  competències
pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes,
en  les  següents  matèries:  Medi  ambient  urbà:  en  particular,  parcs  i  jardins
públics,  gestió  dels  residus  sòlids  urbans  i  protecció  contra  la  contaminació
acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes”.

III. Un dels compromisos DEL PACTE DE BATLES I BATLESSES és el de presentar un
pla d’acció per  a l’energia sostenible,  incloent-hi  l’elaboració d’un inventari  de
referència  de  les  emissions,  en  el  qual  es  resumeixi  com  es  compliran  els
objectius, en el termini d’una any des de la data esmentada.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 18 de
setembre i una vegada vist el dictamen s’obre un torn d’intervencions on el Sr. Jaume Tomàs
(MES), diu que creuen que és una passa important en aquest ajuntament, és un tema que
es va començar a l’any 2016 i per juny es va firmar l’acord del Pacte de Batles i Batlesses pel
camí de l’energia i tenen els objectius del 2030; no només serà bo pel tema ecològic sinó
que  també  ho  serà  per  aquest  ajuntament,  ja  que  es  podran  acollir  a  unes  línies  de
subvenció, però per això s’han de tenir aprovats aquests plans, i el temps és un poc just, ja
que creu que s’ha d’aprovar pel ple abans de dia 30 i justificar les factures abans de dia 15,
també recorda que s’ha de penjar a la pàgina del pacte de batles, cosa que farà l’empresa
mateixa i pensen que tot el Consistori i el poble estan d’enhorabona per poder dur a terme
un pacte com aquest.

El portaveu del PI Sr. Bernadí Vives, diu que el seu grup també s’adhereix a aquest pacte de
batles, que era molt important pel municipi de Llucmajor i on el tècnic el dia de la comissió
informativa ho va explicar molt bé, al qual li dóna l’enhorabona per la feina feta.

El batle diu que segur que arribaran a temps per presentar la documentació i això només és
una primera passa, però s’ha de seguir per aquesta línia i aquest ajuntament aportarà el que
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pugui per ajudar a salvar aquesta situació que tant ens preocupa a tots, com és el canvi
climàtic.

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

Primer.  Aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima del Municipi de
Llucmajor (PAESC), en el marc dels compromisos del Pacte de Batles i Batlesses.

Segon.  Notificar  el  present  acord al  Departament de Desenvolupament Local  del
Consell de Mallorca.

DONAR  COMPTE  DE  LA  REMISSIÓ  DE  LES  LÍNIES  FONAMENTALS  DEL
PRESSUPOST 2020
Seguidament es dóna compte de la remissió de les línies fonamentals del pressupost 2020 i
la Corporació es dóna per assabentada.

DONAR  COMPTE  DE  L’ADSCRIPCIÓ  DEL  SR.  JOSÉ  LUÍS  HUÉSCAR  AL  GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA
Tot seguit es dóna compte de la integració del Sr. José Luís Huéscar Villar en el Grup del
Partit Socialista a l’Ajuntament de Llucmajor i la Corporació es dóna per assabentada. 

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA 
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre els
dies 1 de juliol al 30 d’agost de 2019 (de 2019002159 a 2019002920). 

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Estarellas (PSOE), diu que tots saben el problema
que tenen amb la neteja i són els mateixos que ells es trobaren, l’oposició ha intentat no
crear conflicte amb el tema, ja que ells també ho han viscut, i esperen que aquest nou
projecte de porta a porta, que va iniciar l’anterior equip de govern vagi bé, però s’ha de
predicar amb exemple i li demanen al batle que insti al grup LLIB que acabi de retirar els
cartells de la campanya electoral, ja que fa tres mesos que estan a s’Arenal, per tant en
aquests moments suposen una propaganda il·legal en uns espais públics.
Per altra banda diu que hi ha un tema més seriós , diu que ja es sabut que l’equip de govern
té una assessora nova, que fa molts d’anys va ser jutjada i condemnada en primera instància
per un vídeo que deia les 20 formes per matar a una dona, el que demana és si el regidor de
Serveis Socials n’era conscient, ja que considera important que ho sàpiguen.

El  batle pel  que fa  al  tema dels  fems diu que és  veritat  que és una problemàtica  que
sofreixen tots i ja ve d’enrere, el dia 20 de gener es posarà en marxa la recollida porta a
porta a Llucmajor,  per més endavant seguir  pels  altres nuclis,  diu que aquesta feina ja
estava feta, però tots van en la mateixa línia per millorar aquesta situació.
Referent al tema dels cartells de la campanya electoral, ho fan saber al partits que no l’ha
retirada tota, perquè ho facin.
Respecta al que s’ha dit de la nova assessora de l’equip de govern, explica que el Sr. Rojo,
regidor de Serveis Socials, no fa molt que és per Llucmajor, ja que ve de les urbanitzacions, i
diu que aquesta persona va ser jutjada i declarada innocent, creu que tots han de creure
amb la justícia i aquest ajuntament lluita per una igualtat.



El Sr. Tugores (PSOE) diu que els veïns de s’Arenal els hi han fet saber que estan preocupats
per un solar que està ple de fems, creu que al carrer Torrent nº 57, diuen que ja han
presentat vàries instàncies i  voldrien saber com està aquest expedient, saben que és un
solar privat, però crea problemes als veïns. També diu que han detectat que tant a Sa Torre
com a l’Avinguda Miramar falten els dos desfibril·ladors, voldria saber si tenen previst posar-
los.

El batle respecta al tema del solar, diu que és veritat que els du molts de problemes, ja que
és una zona molt conflictiva i saben que els veïns tenen problemes de convivència, aquest
assumpte es du per la policia i pels departaments de Serveis Socials i d’Urbanisme, s’està
fent feina en el cas i esperen que s’arregli el més aviat millor. 

El regidor de Serveis Socials Sr. Rojo (PP), pel que fa al tema dels desfibril·ladors diu que
tenen coneixement dels casos i han activat el tema de l’assegurança que estava contractada,
també estan considerant si fer un canvi d’ubicació al de s’Arenal, ja que està en una zona
conflictiva i comunicar-ho a la Conselleria, de totes maneres estan esperant a que arribin els
nous desfibril·ladors per començar les gestions.  

El  Sr. Zúñiga (UP) diu que ja saben que el  tema que ha iniciat  la crisi  de la  fallida de
l’empresa Thomas Cook els afecta, ja que el municipi de Llucmajor té una tasca amb el
turisme bastant important i li agradaria que es tengués en compte que dins la desgràcia
tenen una oportunitat per canviar el model de turisme que ve cap aquí, ja que el tot inclòs
era una manera de de feina que tenia aquesta zona de s’Arenal, demana si l’equip de govern
ho tindran en compte i tendran unes línies de feina en les persones que quedaren més
afectades. Per altra banda diu que amb aquest ple, es compleixen els 100 dies de cortesia
que els hi va donar al principi de legislatura, i a partir del pròxim ple, li agradaria que els
portaveus tinguessin un espai  per trobar-se amb el batle per poder fer propostes de les
mocions que arribaran de part de tots els grups de l’oposició i així poder dur tasques tots
plagats.

El batle  diu que tot saben la situació que té el nostre municipi amb el touroperador Thomas
Cook, i que els afecta directament, el regidor de turisme va enviar un correu massiu a tots
els que els hi pogués afectar la situació i els afectats ja en han contestat i es farà una reunió
per tractar el cas, aquest ajuntament està a la seva disposició i els ajudarà amb el que
puguin. També diu que això podria ser un punt d’inflexió, ja que Thomas Cook va ser el
pioner del tot inclòs i saben quin tipus de turisme tenen a s’Arenal, per tant, tal vegada ara
seria el moment de canviar un poc el sistema.
Pel que fa al tema de les reunions dels portaveus, diu que aquest equip de govern hi està
d’acord i està disposat a escoltar totes les proposicions que es presentin per intentar entre
tots dins el possible, el millor pel municipi.

El  Sr. Zúñiga proposa fer una reunió periòdica dels portaveus, abans de les comissions, ja
que tal  vegada els podria ajudar a dur la documentació més arreglada. El batle diu que
sempre que hi hagi temes a tractar, estan d’acord en fer-ho.

El Sr. Vives (PI), diu que ahir es va fer la presentació del que serà la recollida de fems porta
a porta, aquest és un tema que els preocupa molt a tots, per altra banda diu que ells no es
dedicaran a fer fotos o vídeos, perquè sempre trobaran un recó brut; ahir varen estar molt
encertats i veren la gran professionalitat de l’empresa que ho farà, i el que demana el seu
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grup, és que l’equip de govern confii  amb l’empresa i els tècnics de la Casa per dur-ho
endavant,  i  el  que  no  poden  fer  és  que  si  ells  ofereixen  col·laboració,  atacar-los  i  dir
mentides, com la que es va dir que els 4 anys passats varen ser de silenci administratiu,
quan saben que aquest procés de la recollida porta a porta es va iniciar fa 3 anys, diu que
els horaris dels punts verds no s’han modificat, la recollida de desbrossament es va doblar,
també el servei de suport de neteja que es va signar el juliol de 2018 per triplicar el servei
amb màquines per a les urbanitzacions, així com la recollida selectiva d’envasos, cartró i
vidre signat per l’agost de 2018 que es va doblar, per tot això no creu que l’anterior equip de
govern estigués aturat, sinó que cercaven solucions a tots aquests problemes de la neteja.
També diu que estan contents que l’equip de govern hagi escoltat els tècnics amb el tema
de tornar posar el contenidor a fora vila i el que tampoc poder fer, és dir que hi havia 120
policies i ara en tenen 80, quan realment n’hi ha 97, creu que aquestes coses no ajuden a
que tots vagin en la mateixa direcció, sinó que el que fa, és crear crispació i que els debats
siguin agres. 
Diu que el que no es pot consentir és que es tracti els veïns com a delinqüents, ja que hi ha
un vídeo on diu que quan un ciutadà cometi un delite serà sancionat amb una pena greu,
demana si s’està dient que si una persona deixa una borsa de fems el dia que no toca està
cometent un delite, i tampoc té cap sentit que els mateixos veïns es denunciïn uns als altres,
ja que aquest no és el sistema adequat, perquè aquesta feina l’ha de fer la policia i els
rurals. 
Diu que el seu grup el que vol és rebaixar la taxa dels fems i que quan un membre de l’equip
de govern fa una declaració, entenen que tot l’equip de govern hi està d’acord, ja que són
un equip, ho diu perquè li digueren que una persona presentada pel Sr. Gaffar com assessor
de l’Ajuntament va dir que les empreses del municipi podrien abocar els fems als nostres
punts  verds;  els  hi  demana que facin  una reflexió,  ja  que amb aquest  sistema haurien
d’aportar dos milions més d’euros per poder fer-ho, en primer lloc haurien de modificar la
normativa,  ja  que  prohibeix  que  les  empreses  privades  puguin  anar  als  punts  verds,  i
després hi durien una quantitat de tones de fems inassumibles, de totes maneres entén que
la intenció és perquè no tirin els fems devora els contenidors, però aquesta no és la solució,
els hi diu que es deixin assessorar pels tècnics de la Casa i demana si tot els membres de
l’equip de govern està d’acord  amb aquesta mesura. 
Per acabar diu que el tema dels fems, és un tema molt important i difícil de gestionar i el
que demana és que tots vagin pel mateix camí i en benefici del municipi.

El batle, contestant a les declaracions del Sr. Vives diu que és veritat que el tema del fems
és una problemàtica de tots i que ja ve d’enrere i amb una cosa li ha de donar la raó i és que
el grup Popular quan varen llevar els contenidors de fora vila, varen estar en contra, perquè
creien que era una problemàtica per la gent que hi vivia i així els hi feien arribar i a avui dia
pot dir es es varen equivocar, ja que els tècnics els han fet veure que és millor així, també
diu que ells demanen assessorament als tècnics abans de fer  alguna actuació,  sigui  del
departament que sigui. 
Per altra banda sobre els punts verds, diu que actualment s’ha canviat la seva gestió, ja que
hi ha l’empresa concessionària, i el que fan és que no tanquen el migdia i ho gestionen d’una
altra manera, sobre el tema de les empreses de depositar el fems als punts verds si fos així
com ha dit el Sr. Vives seria un desastre, però no serà així, explica que la recollida porta a
porta és un tema de tots i han depositat tota la confiança amb l’empresa GRAM, ja que són
els experts en el tema, saben que al principi serà un poc complicat, però amb el temps i
conscienciant als ciutadans, las coses aniran bé i la policia i els rurals seran els encarregats
de comprovar que es complesquin les normes correctament. 



Per acabar explica que la línia de l’equip de govern es treure a poc a poc un macro-contracte
assessorats pels tècnics, perquè diuen que és la millor manera per tenir un Llucmajor més
net i sostenible de cara al futur.

El Sr. Gaffar (LLIB), quan al tema de la denuncia del veïns explica que quan una persona veu
l’incompliment d’una ordenança o que sigui un delite i vol trobar-li una solució, teòricament
ha de donar constància del  fet,  diu que quan varen començar, en aquesta legislatura a
l’oficina  d’atenció  ciutadana  de  les  urbanitzacions,  varen  habilitar  un  horari  d’atenció  al
ciutadà per anar avançant queixes que els veïns havien presentat i estaven retardades i la
majoria d’elles eren contra actes fets pels seus propis veïns, són els típics conflictes que hi
ha  a  les  comunitats  de  veïns,  i  per  això  el  departament  d’atenció  al  ciutadà  de  les
urbanitzacions, xerrant amb Medi ambient, ja que la majoria de queixes venien per deixar els
abocaments de poda en els contenidors, cosa que no s’ha de fer, també hi ha casos que per
requeriment o per ser testimonis directes alguns regidors estan fent les tramitacions en Medi
ambient, gravant els abocaments en directe, més que res perquè empreses o algun ciutadà
incívic perjudiquen tota la imatge d’un punt que està ben conservat, també és veritat que hi
ha punt deficients i esperen millorar-los amb una unificació del contractes.
També diu que des de que s’ha animat al veïns de que no tinguin por en venir a informar a
l’Ajuntament hi ha hagut un augment, el que ha ajudat en algun casos per poder agafar-los,
per aquesta part no creu que hi hagi  una política d’enfrontament i  de tenir  la idea que
denunciar no li pertany al veí, per tant si algun veí veu alguna infracció hauria de donar part
a l’Ajuntament. 
Del segon vídeo diu que no sap si es va veure tot sencer, ho diu perquè en ell s’informa del
nou sistema dels punts verds, amb el canvis que hi hagué amb el plec tècnic i que diu que
les empreses que paguen les seves taxes de fems en el nostre municipi, poden utilitzar el
punt verd pel que es tracti de paper, cartró, vidre i envasos, així com ferro i ferralla i s’ha
recalcat a traves de les xarxes socials que les restes d’obra i poda no correspon dur-los al
punt  verd.  Per  altra  banda  aprofita  per  avançar  que  hi  ha  en  marxa  per  l’àrea  de
manteniment  urbà i  comunicació  una  campanya  per  recordar  els  serveis  del  punt  verd,
l’horari i el nou telèfon de recollida pel que fa als mobles i la poda.

El Sr. Vives en primer lloc agraeix les formes del Sr. Gaffar i diu que són aquestes les que ha
de tenir un segon tinent de batle de l’Ajuntament de Llucmajor, per altra banda diu que ha
vist el vídeo complet i l’única cosa que diu és sobre els enderrocs, però sobre la poda no diu
res i diu que ell també ha vist veïns fent algunes coses incorrectes, però en vers d’anar a
denunciar-los,  el  que feia era informar-los,  de totes  maneres agraeix  l’explicació  del  Sr.
Gaffar i li diu que estan al seu abast pel que puguin ajudar amb aquest tema.

El batle per acabar diu que el més important és que l’educació imperi dins aquesta sala i no
s’ha d’oblidar que maldament siguin de distints partits polítics, tots són companys aquí de
dins que ha de fer feina per un  bé comú dels ciutadans de Llucmajor.

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

Vist i plau El secretari
  El batle
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