
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 13/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 25 d’octubre 
Horari: De les 19 hores a les 21.15 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president  
 Gregori Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartomeu Tugores

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

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

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

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

El batle informa que el Sr. Miquel Àngel Serra s’incorporarà a la sessió amb una mica de retard. 

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 setembre, i atès que no s’hi fa cap objecció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 32, PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Seguidament es veu l’expedient de la modificació pressupostària núm. 32 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2017, en la modalitat de suplement de crèdit.  

Vist  que  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera, regula en el seu article 12 la regla de despesa, per la qual s’estableix que la variació
de la despesa computable de l’Administració central, autonòmica i de les corporacions locals, no
podrà  superar  la  taxa  de  referència  de  creixement  del  PIB  a  mitjà  termini  de  l’economia
espanyola, que per l’exercici 2017 quedà fixat en el 2,1 %.

Vist que les estimacions actuals de la liquidació de l’exercici 2017 poden dur a incomplir aquesta
regla de despesa amb la conseqüència d’haver d’aprovar el corresponent Pla Econòmic Financer.
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S’han  analitzat  les  aplicacions  pressupostàries  que  es  poden  reduir  sense  perjudici  per  la
prestació dels respectius serveis, així com tota una sèrie d’inversions que no es duran a terme
aquest exercici 2017.  

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 d’octubre, i una vegada
vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions
(PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:

Únic. Aprovar la modificació pressupostària número 32 de l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2017, en la modalitat de transferència de crèdit en las següents partides i imports:

DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA       DESCRIPCIÓ                                                                                                                           IMPORT

0100 165 2210000 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 40.000,00
0100 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA ADMON.GRAL. 30.000,00
0100 920 2220000 COMUNICACIONES ADMON.GRAL. 37.000,00
0100 920 2240000 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL 15.000,00
0100 920 2270001 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON GRAL 14.093,56
0200 1621 2270001 CONTRATO SERVICIO RECOGIDA R.S.U. 100.000,00
0200 1623 2270002 CONTRATO SERVICIO ELIMINACION R.S.U. (TIRME) 200.000,00
0200 920 2600000 CUOTAS FEMP Y FELIB 351,01
0600 920 2270100 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON GRAL - COMUNICACIÓ 10.973,68
0600 920 2270603 TRABAJOS TECNICOS INFORMATICOS 50.000,00
0900 241 2269903 GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS EMPLEO - FORMACION 23.000,00
0900 241 2270601 TRABAJOS TECNICOS POLITICAS ACTIVAS EMPLEO 25.000,00
1000 3211 2269900 GASTOS DIVERSOS GUARDERIA INFANTIL 24.000,00
0400 011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS 20.000,00
0400 934 311 GASTOS FORMALIZ., MODIFIC, Y CANCEL. PRESTAMOS 10.000,00
0400 934 352 INTERESES DE DEMORA 35.000,00
0400 934 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000,00
0200 912 48900 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES 21.500,00
0900 241 47000 SUBVENCION FOMENTO DE EMPLEO EMPRESAS 31.000,00
0900 241 48000 SUBVENCION FOMENTO DE EMPLEO FAMILIAS E INSTITUCIONES 8.000,00
1100 231 48000 ATENCIONES BENEFICAS 20.000,00
1100 231 48000 SUBVENCIÓN ASOCIACION DENTISTAS SOBRE RUEDAS 4.000,00
1100 431 48000 SUBVENCION FOMENTO COMERCIO LOCAL 6.000,00
0100 929 500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA 308.000,00
0120 132 6220001 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD 12.500,00
0120 132 6240001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD - 1 TURISMO DETENIDOS 28.000,00
0120 132 6240002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD - 1 TURISMO 20.000,00
0120 132 6240003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD - 1 TODO TERRENO 25.000,00
0120 133 6230001 MAQUINARIA E INSTALACIONES ORDEN. TRÁFICO - MÁQUINAS ORA 20.000,00
0120 150 6220001 EDIFICIOS Y OTRAS CONST. URBANISMO - REMODEL.PZA R.MªCRISTINA 42.000,00
0120 150 6250001 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO - PARQUES INFANTILES 38.839,37
0120 153 6090001 OTRAS INVERSIONES INFRAEST.CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS - URBAN 75.000,00
0120 153 6090002 OTRAS INVERSIONES INFRAEST.CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS - DIVERSOS 68.917,67
0120 153 6230001 MAQUINARIA E INSTALACIONES CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS - BACHEO 30.000,00
0120 153 6230002 MAQUINARIA E INSTALACIONES CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS - TRACTOR 30.000,00
0120 1620 6220001 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RECOGIDA, - PUNTOS VERDES 30.000,00
0120 231 6240001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ACCIÓN SOCIAL - FURGONETA S. SOCIALES 20.000,00
0120 241 6250001 MOBILIARIO Y ENSERES POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 2.000,00
0120 3212 6220002 EDIFICIOS Y OTRAS CONST.CENTROS ESCOLARES 209,83
0120 334 6250001 MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA - MOBILIARIO DIVERSO 9.908,07
0120 920 6220001 EDIFICIOS Y OTRAS CNES.ADMÓN.GRAL - CONSISTORIAL 20.000,00
0120 920 6260001 EQUIPO INFORMÁTICO 140.374,37
0120 920 6410001 APLICACIONES INFORMATICAS 92.200,00
0120 924 6220001 EDIFICIOS Y OTRAS CNES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 124.581,75

                                                                                 TOTAL: 1.867.449,31 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA       DESCRIPCIÓ                                                                                                                           IMPORT
0400 011 9130000 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 1.860.449,31
                                                                                TOTAL: 1.867.449,31 €

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 35, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
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Seguidament es veu l’expedient de la modificació pressupostària núm. 35 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2017, en modalitat de suplement de crèdit. 

Vist que la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic, introdueix la disposició addiciona sisena a la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat  financera,  que  inclou  les  regles  especials  per  a  la  destinació  del  superàvit
pressupostat, i que estableix:

<<1. El que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional és aplicable a les corporacions
locals en les quals concorrin aquestes dues circumstàncies:
a) Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes locals en matèria
d’autorització d’operacions d’endeutament.
b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i
romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l’efecte de les mesures
especials de finançament que s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei. 

2. L’any 2014, a l’efecte de l’aplicació de l’article 32, relatiu a la destinació del superàvit pressupostari,
s’ha de tenir en compte el següent:

a) Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o,
si  és  menor,  el  romanent  de  tresoreria  per a  despeses  generals  a  atendre  les  obligacions  pendents
d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de «Creditors
per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en els termes que estableix la normativa
comptable  i  pressupostària  que  és  aplicable,  i  a  cancel·lar,  amb  posterioritat,  la  resta  d’obligacions
pendents  de  pagament  amb  proveïdors,  comptabilitzades  i  aplicades  en  el  tancament  de  l’exercici
anterior.

b) En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import assenyalat a la
lletra a) anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació local opti a l’aplicació del que disposa la
lletra c) següent, s’ha de destinar, com a mínim, el percentatge d’aquest saldo per amortitzar operacions
d’endeutament que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no incorri en dèficit
en termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2014.

c) Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un saldo positiu de
l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a finançar inversions sempre que al llarg de la
vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible. A aquests efectes la llei determina tant els
requisits formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de financerament sostenible,
per a la qual cosa es valora especialment la seva contribució al creixement econòmic a llarg termini.
[...]>>.

Vist  que  aquesta  corporació  pretén  dur  a  terme  la  incorporació  d’inversions  financerament
sostenibles en els termes de l’apartat 2.c), per complir amb el que estableix l’apartat 2.b), s’ha
de dur a terme una amortització extraordinària de les operacions d’endeutament, per tal de no
incórrer en dèficit en termes de comptabilitat nacional a l’exercici.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 d’octubre, i una vegada
vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions
(PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:

Únic. Aprovar la modificació pressupostària número 35 de l’Ajuntament de Llucmajor per
a l’exercici 2017, en la modalitat de suplement de crèdit en les següents partides i imports:
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INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                                  DESCRIPCIÓ        IMPORT
0400 011 9130000 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 509.048,88

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                                   DESCRIPCIÓ                                                                                                       IMPORT
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 509.048,88

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 33/2017 DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE LA LLEI
DE TURISME
Seguidament es veu l’expedient de la modificació de crèdit 33/2017, del vigent pressupost, per
crèdit extraordinari per l’Aprofitament Urbanístic de la Llei de Turisme i la proposta.

Amb la finalitat de donar compliment al que disposa la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme
de les Illes Balears que en la seva disposició addicional 4a apartat quart estableix que en el cas
d’obres, ampliacions, reformes, demolicions i reconstruccions parcials o totals, el propietari o
titular de l’establiment quedarà obligat a abonar a l’administració competent el 5 % del valor de
l’execució  material  en  el  moment  de  la  sol·licitud  i  que  aquesta  prestació  es  destinarà
obligatòriament a la millora de la zona turística i de l’entorn.

Vist  que durant l’exercici  2017 fins  al  mes de setembre,  es va produir  un increment en el
concepte d’ingrés 39702 Aprofitament Urbanístic de la Llei  de Turisme de 59.023,81 €, que
justifica el finançament de la modificació de crèdit mitjançant un crèdit extraordinari, atès que
es tracta d’un ingrés finalista, en què per donar compliment a la Llei de Turismes de les Illes
Balears és necessari la seva execució dins l’exercici 2017. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 d’octubre, i una vegada
vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions
(PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  33/2017,  del  vigent
Pressupost, per crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos recaptats per sobre
dels totals prevists en el pressupost corrent, d’acord amb el detall següent:  

APLICACIONS CRÈDIT EXTRAORDINARI

DESPESES
APLICACIO PRES. DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL MODIFICACIÓ

0120 432 6240000 Element de Transport: Barca Salvament Turisme 0,00 15.312,55'€
0120 432 6230000 Instal·lacions: Passarel·la Turisme i punt d’ombra platja Arenal 0,00 24.711,26'€
0120 432 6220000 Edificis i altres construccions Turisme: Embelliment Mirador Badies 0,00 19.000,00 €

INGRESSOS
APLICACIÓ PRES. DENOMINACIÓ IMPORT MODIFICACIO MODIFICACIÓ
39702 Aprofitament Urbanístic Llei de Turisme 59.023,81 € 59.023,81 €
TOTAL  59.023,81 € 59.023,81 €

Segon. Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la necessitat que es financin
amb els majors ingressos que es deriven de l’afectació que estableix la disposició addicional 4a
de la Llei de turisme de les Illes Balears.
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Tercer.  Exposar  al  públic  la  seva  aprovació  inicial  en  el  tauler  d’anuncis  d’aquesta
Corporació,  amb l’anunci  previ  publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de les  Illes  Balears,  durant  un
termini  de  15  dies  hàbils,  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar  i  presentar
reclamacions davant el Ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra, s’entendrà
aprovat definitivament.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 34/2017 D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
Seguidament es veu l’expedient de la modificació de crèdit 34/2017, del vigent pressupost, per
crèdit extraordinari d’Inversions Financerament Sostenibles i la proposta.

Vista la necessitat de dur a terme inversions que són necessàries per la seva entitat, sense que
hi hagi crèdit disponible a l’efecte en el pressupost de l’exercici 2017 i la possibilitat d’incloure-
ho com a inversions financerament sostenibles en els termes que regula la disposició addicional
setzena del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 d’octubre, i una vegada
vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions
(PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  34/2017,  del  vigent
pressupost, per crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals,
d’acord amb el detall següent:  

APLICACIONS CRÈDIT EXTRAORDINARI

DESPESES
APLICACIÓ PRES. DENOMINACIÓ IMPORT MODIFICACIÓ CRÈDIT DEFINITIU
0120-153-6090001 ASFALTAT TERME MUNICIPAL 269.596,71          269.596,71     
0120-920-6230001 CLIMATITZACIO INSTAL MUNICIPALS 100.000,00          100.000,00     
0120-920-6410001 EQUIP Y LLICENCIES LLEI 39/2015 30.462,36            30.462,36     
0120-150-6250001 MILLORA PARCS 90.000,00            90.000,00     
0120-153-6090001 LUM ZONA VERDE SA TORRE 13.773,92            13.773,92     

TOTAL  503.832,99      503.832,99     

INGRESSOS
APLICACIO PRES. DENOMINACIÓ IMPORT MODIFICACIO MODIFICACIÓ

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 503.832,99 € 503.832,99 €

TOTAL  503.832,99 € 503.832,99 €

Segon.  Declarar  necessàries  i  urgents  les  despeses  referides  i  la  insuficiència  d’altres
mitjans per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el romanent líquid de Tresoreria per
despeses generals per l’import de la modificació.

Tercer.  Exposar  al  públic  la  seva  aprovació  inicial  en  el  tauler  d’anuncis  d’aquesta
Corporació,  amb l’anunci  previ  publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de les  Illes  Balears,  durant  un
termini  de  15  dies  hàbils,  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar  i  presentar
reclamacions davant el Ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra, s’entendrà
aprovat definitivament.

APROVACIÓ D’UN ACORD AMB L’EMPRESA FCC SOBRE LA RECOLLIDA DE RSU
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A continuació es veu la proposta de la Batlia per aprovar un acord amb l’empresa FCC, SA, en
relació amb els paràmetres de seguiment del servei de recollida i transport de residus sòlids
urbans.

Per Acord de Ple de data 25 de març de 2015 es va adjudicar el contracte de gestió del servei
de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Llucmajor a l'empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, SA, amb CIF A28037242.

Per  Acord de Ple de data 29 de març de 2017 es va aprovar  el  quadre de paràmetres de
seguiment i el quadre descriptiu de la freqüència amb la qual es realitzaran les inspeccions de
cada paràmetre, del contracte de “Gestió del servei de recollida i transport de residus sòlids
urbans  del  terme  municipal  de  Llucmajor”  (exp.  1/15),  així  com  el  quadre  de  sancions
associades  a  cada  infracció.  Tot  allò,  d’acord  amb  l'informe  emès  per  l’enginyer  industrial
municipal,  de data 14.03.17, i com a concreció del que preveu la clàusula 26.2 del Plec de
clàusules administratives particulars, en relació amb la clàusula 32.2 i en la clàusula 14.1 del
Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte.

En data 18 de octubre de 2017, l’enginyer industrial municipal ha emès un informe proposta de
subscripció  d’acord  entre  l’Ajuntament  de  Llucmajor  i  l’empresa  FCC,  en  relació  amb  els
paràmetres de seguiment del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, acordats
en sessió plenària de data 29.03.17. 

Aquest acord s’ha elaborat conjuntament amb l’empresa contractista, FCC, SA; no modifica el
contingut del quadre de paràmetres aprovat per Acord de Ple de data 29.03.17, i la seva finalitat
és concretar i estandarditzar cada una de les mostres necessàries per a l’avaluació de cada
paràmetre. El contingut de l’acord és el que figura en el punt 3 “Proposta d’acord” de l’Informe
Tècnic de data 18.10.17,  que s’adjunta a la  present proposta; i  en el cas d’aprovar-se s’hi
incorporaria com a annex i part integrant del contracte administratiu formalitzat en data 6 de
maig de 2015.

Vist l'anterior, així com l'informe emès per l'enginyer industrial municipal, de data 18 d’ octubre
de 2017, que s'adjunta al present, i d'acord amb la prerrogativa d'interpretar els contractes
administratius, conferida a l'òrgan de contractació per l'article 210 del TRLCSP, segons el previst
en la disposició addicional 2a, apartat 2n del TRLCSP. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 d’octubre, i una vegada
vist el dictamen el batle diu que la neteja i la recollida de fems és un tema que preocupa molt a
tots, i amb l’establiment d’aquests paràmetres es pretén poder donar les eines necessàries per
sancionar o fer que el seguiment a l’empresa els doni fruits, ja que els paràmetres que hi havia
no estaven ben definits, i creuen que això millorarà el servei de recollida de fems. 

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà suport a la proposta però creuen que no
només és un problema de l’empresa, sinó que també és un tema de presència i de més gestió.
Tot i reconèixer que és un tema complicat, pensa que és el punt feble d’aquest equip de govern
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i que hi falta més dedicació si es tenen en compte les queixes que reben i l’aspecte que ofereix
el municipi. 

El batle contesta que des del seu punt de vista tant la neteja com l’estat dels punts verds han
millorat respecte a l’anterior mandat, i encara que sap que hi ha feina a fer, creu que segueixen
en la línia correcta.

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

Primer. Aprovar l’acord entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’empresa FCC, en relació a,amb
els  paràmetres  de  seguiment  del  Servei  de  recollida  i  transport  de  residus  sòlids  urbans,
acordats en sessió plenària de data 29.03.17, amb la finalitat de concretar i estandarditzar cada
una de les mostres necessàries per a l’avaluació de cada paràmetre, en els mateixos termes que
es reflecteixen en l'informe emès per l’enginyer industrial municipal, de data 18.10.17.

Segon.  Facultar  el  batle  per  subscriure,  en  nom  i  representació  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor,  l’acord  entre  l’Ajuntament  de Llucmajor  i  l’empresa FCC,  SA,  en relació  amb els
paràmetres de seguiment del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans.

Tercer. Notificar el present acord als interessats.

PROPOSTA DEL PP SOBRE L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE
Tot seguit el portaveu del PP explica el motiu d’aquesta proposta dient que la presenten
amb un ànim constructiu, i que en un plenari de l’any passat el seu grup ja va fer una
reivindicació  respecte  a  l’impost  de  turisme  sostenible.  L’any  anterior  l’Ajuntament  de
Llucmajor, com molts d’altres, varen quedar exclosos del repartiment d’aquest impost, i han
vist que aquest any la distribució s’ha fet més o menys de la mateixa manera, amb la
diferència  que  l’Ajuntament  de  Llucmajor  s’ha  vist  beneficiat  amb  un  projecte
supramunicipal i els pareix bé, però ells pensen que l’impost esmentat s’hauria de distribuir
amb els municipis de Balears i tenir un percentatge de decisió i d’acceptació de projectes
que calculen amb un 33 % i que sigui la FELIB l’encarregada de tutelar aquest impost. 

La proposta de resolució presentada pel Partit Popular sobre el repartiment de l’impost de
turisme sostenible diu el següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En la sessió plenària del Parlament de les Illes Balears del passat dimarts 2 d’octubre es va debatre una
moció del Grup Mixt, relativa a la política de repartiment de l’Impost de turisme sostenible (Ecotaxa).

El Grup Popular al Parlament va presentar una esmena, que, entre altres peticions, sol·licitava que el 33
% de la recaptació de l’ecotaxa es destinàs als municipis de les Illes Balears. 

El Partit Popular reitera la seva la defensa del municipalisme, lamenta que no s’hagin tingut en compte les
propostes que responien a les necessitats i la realitat de cada municipi, i rebutja la improvisació del Go-
vern per voler pujar l'impost tan sols un any després d'implantar-lo.

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
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PRIMER. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears a modificar els termes de la con-
vocatòria sobre la destinació de l'impost turístic en els mateixos extrems que la primera convocatòria
efectuada, de manera que els municipis continuïn sent destinataris directes dels recursos recaptats per
l'impost.
SEGON. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears a incloure en la convocatòria so -
bre la destinació de l'impost turístic la possibilitat que els ajuntaments puguin presentar projectes de fi-
nançament en el seu àmbit territorial que s'ajustin al caràcter finalista de la llei.
TERCER.- L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears a destinar a projectes presen-
tats per les entitats locals un mínim corresponent al 33 % de l'impost turístic recaptat en cada exercici.
QUART.- L’Ajuntament de Llucmajor proposa que es debati el repartiment de l’impost de turisme a la FE-
LIB, i es respectin i executin els acords que s’hi prenguin.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 20 d’octubre, i una vegada vist
el dictamen la Sra. Lucía Escribano (PSOE) diu que el vot del seu partit serà en contra de la
proposta, bàsicament perquè aquest impost està dedicat a projectes globals i supramunicipals, i
és una inversió que ja està territorialitzada per Illes, és a dir, hi ha un a mínim a repartir per a
cada  illa,  i  Mallorca  se  n’emporta  un  75  %.  La  selecció  dels  projectes  que  presenten  els
ajuntaments i el Consell va a càrrec d’una comissió d’impuls de turisme sostenible, on estan
representades tant institucions com entitats socials. No és veritat que els beneficis no arribin als
ajuntaments, ja que l’any passat els milions recaptats varen arribar a molts de municipis, però
els projectes en ser supramunicipals arriben a més d’un municipi en concret. Sobre aquest 30 %
que  proposa  el  PP,  demana  quin  criteri  de  repartiment  tendria  entre  els  ajuntaments.  Els
projectes han de ser globals perquè per a projectes municipals menors d’obres i serveis, ja hi ha
altres línies de subvencions, i el repartiment no va en relació amb el que recapti cada municipi,
o amb el nombre de places, ja que la pressió del turisme que ve la tenen tots els llocs.

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Miquel Àngel Serra Teruel (MÉS).

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) creu que s’hauria de mirar un poc més enllà amb aquest tema, i que
aquest impost es va crear per minvar la petjada del turisme i s’enfoca principalment a projectes
mediambientals i amb retorn en inversió social i turística, amb un aspecte global més que local.

El batle considera que hi ha d’haver un repartiment més just d’aquest impost, i que els municipis
més afectats són els que generen l’impost i els que han de mantenir el turisme, han de tenir un
percentatge, i la resta s’ha de repartir entre tots. A la proposta hi troba a faltar que digui en què
s’han de destinar aquests doblers. Per tot plegat anuncia l’abstenció del seu grup. 

El  Sr.  Juan Ramón Martín  (SSPLL)  diu  que tot  i  que s’entén que la  proposta  beneficia  les
corporacions locals, no veu la manera de repartir equitativament entre totes i cada una d’elles.
Només estaria d’acord en el punt segon, per la qual cosa anuncia la seva abstenció. 

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que és veritat que els doblers s’han de repartir entre tots els
municipis,  però els  problemes de Llucmajor són els nostres, i  troba que no és el mateix el
turisme i els negocis d’uns i altres pobles, ja que el nostre municipi a la zona de s’Arenal hi ha
molta feina, sobre tot als vespres. De totes maneres, benvinguts siguin aquests dos milions que
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ens han arribat enguany, i creu que el nostre municipi hauria de tenir un benefici, sense entrar
en percentatges, i en aquesta línia anuncia el seu vot favorable. 

El Sr. Jaume agraeix el suport, i  comenta que l’any passat dins l’assemblea de batles es va
decidir que els municipis reclamarien la seva part, sense aclarir quin pes ha de tenir aquest
òrgan dins el repartiment de l’impost, i enguany  no s’ha produït. Creu que almenys s’hauria
d’haver respectat aquest acord. La FELIB té un vot dins aquest grup d’associacions i  grups
polítics  que voten el  repartiment,  i  la  FELIB es  va abstenir  quan s’havia  fet  la  comissió  ja
s’anunciaren a la premsa els projectes. Estan d’acord que es faci en projectes mediambientals,
que són tant o més necessaris que el projecte del torrent de s’Arenal, i creu que l’Ajuntament
hauria de poder opinar sobre el repartiment i els projectes. Ell no ha dit que els doblers hagin
d’anar als municipis que més recapten, sinó al contrari, però sí que els que més donen més
haurien de rebre en el repartiment, i els ajuntaments haurien de poder decidir els projectes, ja
que són els que coneixen les necessitats dels municipis. 

El Sr. Tomàs diu que els preocupa que això es pugui convertir en una subhasta, i per això ja hi
ha la FELIB en representació dels municipis, i amb dos vots dins la comissió.

El Sr. Jaume contesta que la FELIB té tres representats, i no creu que es convertís en una
subhasta, i posa com a exemple el Pla d’obres i serveis. 

Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 9 vots a
favor (PP i ASI), 9 vots en contra (PSOE i MÉS) i 3 abstencions (PI i SSPLL), es produeix un
empat.

El  secretari  explica  que  en  aquest  cas  s’ha  de  fer  una  segona  votació  i  tractant-se  d’una
proposta que no necessita majoria absoluta, decidirà el vot de qualitat del batle, i si aquest
s’absté, no prosperarà per no haver obtingut més nombre de vots a favor que en contra. 

Tot seguit es fa una segona votació i en obtenir 9 vots a favor (PP i ASI), 9 vots en contra
(PSOE i MÉS) i 3 abstencions (PI i SSPLL), no prospera la proposta esmentada.

PROPOSTA DEL PP SOBRE ELS PAGAMENTS DE LA PAC ALS AGRICULTORS 
A continuació  es  veu  la  proposta  de  resolució  presentada  pel  Partit  Popular  sobre  els
pagaments del la PAC als agricultors de les Illes Balears.

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sector agrari de les Illes Balears, sempre en una difícil situació, depèn dels ajuts per a la seva subsis-
tència.

Per a l’any 2016 les explotacions de Balears varen tenir assignats uns 28.000.000€ de fons 100 % euro -
peus en concepte d’ajudes de la Política agrària comuna (PAC). Aquests fons quedaren a disposició direc-
ta de la CAIB.

La Unió Europea cada any sol autoritzar els diferents estats membres a realitzar un avançament de fins al
70 % dels pagaments de la PAC a partir de l’octubre de l’any corresponent.
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El passat 23 de febrer de 2017 la Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears va aprovar una
proposició no de llei per tal que els pagesos cobressin la PAC al més aviat possible i dintre del mateix any
en què es concedeixen per part de la Unió Europea. Tot i aquestes bones intencions del Govern aprovant
propostes del PP per actualitzar els pagaments als pagesos, aquests encara esperen que es paguin ajudes
d’exercicis 2015, 2016 i 2017. 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:

PRIMER. L’Ajuntament de Llucmajor insta la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern
Balear que faci tot els pagaments de la PAC dintre el mateix any de les convocatòries.
SEGON. L’Ajuntament de Llucmajor insta la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern
Balear a dur a terme el pagament de l’avançament de fins al 70 % de la PAC corresponent a l’any 2017
abans del 30 d’octubre de 2017.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 d’octubre, i una vegada
vist el  dictamen, el  Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que, a pesar que el que es demana en la
proposta enguany ja s’ha pagat, segueixen mantenint la proposta per als propers anys. Demana
al  secretari  per  introduir  una esmena en el  punt  1r  on digui  que,  a més que es facin  els
pagaments  de la  PAC, també es facin els  pagaments endarrerits  de la  Conselleria  de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca d’unes subvencions dels exercicis 2015, 2017 i 2017 als pagesos i
ramaders. 

Tot seguit es vota l’esmena, la qual prospera per majoria, amb 9 vots a favor (PP i ASI) i 12
abstencions (PSOE, MÉS, PI i SSPLL). Una vegada aprovada l’esmena el Sr. Jaume diu que se
suprimirà el 2n punt de la proposta, ja que no té raó de ser, i així quedaria el que es dui en el
1r. punt, afegint-hi l’esmena aprovada.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) comenta que, un cop retirat el punt 2n de la proposta, ja que el que
es demanava està pagat des del 20 d’octubre, ara fa referència al punt 1r i creu que s’han errat
respecte a on s’havia de presentar la proposta, ja que s’hauria d’haver presentat al Parlament
Europeu, on la llei diu que es podrà pagar fins al 70 % de bestreta i la resta dins l’any següent, i
no  creu  que  el  Parlament  Autonòmic  pugui  passar  per  alt  aquesta  llei.  I  pel  que  fa  als
pagaments endarrerits, suposa que hi deu haver raons tècniques perquè no s’hagin realitzat.

El batle diu que el fet que s’hagin pagat les ajudes esmentades en el punt 1r ja és important,
però també és veritat que els pagesos són uns dels col·lectius més vulnerables que hi ha, i creu
que les ajudes les han de rebre quan toca, i no només quan vénen d’Europa, sinó també les de
la mateixa Conselleria. Per tant el vot del seu grup serà d’abstenció.

El Sr. Jaume diu que l’any 2016 es varen posar a la disposició de la Conselleria els diners de la
política agrària comuna d’aquesta Comunitat. Per tant, la CAIB el 2016 ja tenia els diners i fins
fa una setmana no s’han pagat. Pel que fa als retards dels anys 2015, 2016 i 2017, es tracta
d’uns altres tipus d’ajudes que pertanyen a la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, i els pa-
gesos són de Llucmajor i de la CAIB, i per això no aniran a demanar-ho a Europa. Hi ha moltes
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ajudes importants per donar, i els ramaders i pagesos esperen si amb l’ajuda de tots poden fer
que la Conselleria pertinent pagui als pagesos. 

El Sr. Tomàs diu que no es poden queixar gaire, ja que la llei europea diu que els pagaments
s’han de fer des del 10 d’octubre al 30 de novembre, i s’han fet el 20 d’octubre.

Un cop acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 9 vots a
favor (PP i ASI), 9 en contra (PSOE i MÉS) i 3 abstencions (PI i SSPLL), es produeix un empat.

Tot seguit es fa una segona votació de l’assumpte, i amb 9 vots a favor (PP i ASI), 9 vots en
contra (PSOE i MÉS) i 3 abstencions (PI i SSPLL), no prospera la proposta esmentada.

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
A  continuació  es  passa  a  l’assumpte  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  despeses
corresponents a exercicis anteriors. 

Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen,
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici 2016, 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 els preus acordats, i totes elles
són necessàries i indispensables per el normal desenvolupament dels distints serveis municipals
i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement  extrajudicial  dels  crèdits  per  a  la  seva  efectiva  aplicació  al  Pressupost  del
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2017, i atès que ens trobem davant una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En virtut
del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un altre, neix
una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda i una vegada vist el dictamen,
vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, vist l’informe 138/2017
d’Intervenció amb objecció, i atès que no hi ha intervencions quant al fons de l’assumpte, se
sotmet directament a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions (PP,
SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent: 
        Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’Expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2017, per a l’aprovació de la relació de factures objecte
del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que imposa a
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aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.
      Segon.  Aprovar  l’Expedient  3/2007,  de  reconeixement  extrajudicial  dels  documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.

Data factura Tercer Descripció Import Aplicació 
pressupostària

16/01/2017 Fcc Aqualia SA Aigua 4 trim. 2016 31.467,44 € 0700-432-2210100
0300-132-2210100
0300-135-2210100
1100-231-2210100
0100-311-2210100
1000-3212-2210100
1000-3211-2210100
0100-153-2210100
0500-334-2210100
0800-340-2210100
0200-1623-2210100
0100-920-2210100

       Tercer. Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat.

RATIFICACIÓ D’UN ACORD DE LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI DE LA PLATJA DE
PALMA
Tot  seguit  es  veu  l’acord  de  la  Junta  Rectora  del  Consorci  Urbanístic  per  a  la  millora  i
l’embelliment  de la platja de Palma, de dia 27 d’abril  de 2017, amb el qual es va aprovar
definitivament l’expedient de modificació de l’ús detallat de la parcel·la destinada a equipament
inclosa en l’àmbit de la UA 34 Sant Bartomeu, del terme municipal de Llucmajor, incloent-hi l’ús
sanitari  als altres usos ja previstos. La modificació respon al propòsit de poder construir un
centre de salut a s’Arenal. 

L’assumpte es va veure en la  Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 20 d’octubre,  i  una
vegada vist el dictamen el batle diu que si es ratifica definitivament aquest acord es fa una
passa molt important per poder disposar d’un solar per a la construcció d’un PAC a la zona de
s’Arenal, cosa que es considera urgent. 

El portaveu del PP, Sr. Joan C. Jaume, diu que el seu partit donarà suport a aquesta ratificació,
però comenta que estan una mica decebuts, ja que no els han informat d’un tema tan important
com aquest, però estan d’acord amb les gestions realitzades per a la requalificació del terreny
per construir un centre de salut a s’Arenal. 

El batle diu que pot ser que la informació no hagi estat l’adequada, però tal vegada hagi estat
pels tràmits i problemes que hi ha hagut aquests dies en el Consorci. En cap cas, però, és un
tema de manca de transparència, ja que no han volgut amagar res a ningú, sinó tot el contrari. 

El Sr. Jaume contesta que no ha volgut dir que hi hagués ànim d’amagar res, sinó que han
trobat a faltar més informació sobre un tema tan important. 
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Acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Aprovar definitivament l’expedient de modificació de l’ús detallat de la parcel·la
destinada a equipament inclosa en l’àmbit de la UA 34 Sant Bartomeu, del terme municipal de
Llucmajor, incloent-hi a més dels usos previstos, esportiu i sociocultural, l’ús sanitari, segons
l’expedient redactat per l’arquitecte Sr. Óscar Canalis Hernández. 

Segon. Traslladar el present acord al Consell de Mallorca i al Consorci Urbanístic per a la
millora i l’embelliment de la Platja de Palma. 

En aquests moments abandona la sessió el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE).

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

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016 es va comunicar al Sr. JFGR, en representació de “Club Costa

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

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

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

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

torials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:
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Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Club Costa Llucmajor”. 

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

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

Antecedents de fet
1. En data 12 de febrer de 2017, es va comunicar al Sr. BCS, en representació d’AGRUPA-

CIÓN MUSICAL NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN, un termini per presentar la do-
cumentació  exigida  en  el  Reglament  de  Participació  Ciutadana  (RPC)  i  en  el  RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcio-
nament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

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

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
AGRUPACIÓN MUSICAL NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN. 

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

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Associació de
Veïns de Son Reynés” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
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Antecedents de fet
1. En data 9 d’agost de 2016 es va comunicar al Sr. JBM, en representació de l’ASSOCIA-

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

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

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

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SON REYNÉS. 

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

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

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. JD, en representació de l’ASOCIACIÓN

DE PROPIETARIOS DE SON VERÍ NOU, un termini per presentar la documentació exigida
en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de no-
vembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF). 
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2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

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

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE SON VERÍ NOU. 

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

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

Antecedents de fet
1. En data 16 d’agost de 2016, es va comunicar a la Sra. IGM, en representació del GRUP

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

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

Fonaments de dret
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I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-
torials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
GRUP INFANTIL I JUVENIL ÀNCORA. 

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

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

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar a la Sra. MASM, en representació de l’ASSO-

CIACIÓ CASAL DE JOVES DE LLUCMAJOR, un termini per presentar la documentació exi-
gida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

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

torials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
seegüent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
ASSOCIACIÓ CASAL DE JOVES DE LLUCMAJOR. 

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

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Associació de veïns
i propietaris del camí de s’Aresta” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 9 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. GOF, en representació de l’ASSOCIA-

CIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DEL CAMÍ DE S’ARESTA, un termini per presentar la do-
cumentació  exigida  en  el  Reglament  de  Participació  Ciutadana  (RPC)  i  en  el  RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcio-
nament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

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

torials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DEL CAMÍ DE S’ARESTA. 

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

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

Antecedents de fet
1. En data 4 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. ABS, en representació de l’ASSOCIA-

CIÓ JUVENIL XTREM-TEAM, un termini per presentar la documentació exigida en el Re-
glament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats lo-
cals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

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

torials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
ASSOCIACIÓ JUVENIL XTREM-TEAM. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
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CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Associació Tercera
Edat de Cala Pi” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016 es va comunicar al Sr. MOJ, en representació de l’ASSOCIA-

CIÓ TERCERA EDAT DE CALA PI, VALLGORNERA I ES PAS, un termini per presentar la
documentació  exigida  en  el  Reglament  de  Participació  Ciutadana  (RPC)  i  en  el  RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcio-
nament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

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

torials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE CALA PI, VALLGORNERA I ES PAS. 

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

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

Antecedents de fet
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1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. MFV, en representació de GRUP DE
BILLAR, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participa-
ció Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Re-
glament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març de 2017. 

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

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

torials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

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

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

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 d’octubre,
i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
GRUP DE BILLAR. 

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

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades del dia 1 al dia
30 de setembre de 2017 (2017003634 a 2017004063).

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 Data Concepte
4012/2017 27/09/17 Factures energ elect (Endesa energia XXI S.L
4015/2017 27/09/17 Factures aportació municipal receptes mèdiques funcionaris

4016/2017 27/09/17 Factures gestió esportiva s’Arenal Beach maig i juny 2017
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4017/2017 27/09/17 Factura gestió esportiva s’Arenal Beach, juliol

4020/2017 27/09/17 Factures còpies realitzades impressora, ampliació RAM per servidor etc.
4030/2017 27/09/17 Nòmina mes de setembre de 2017
4092/2017 03/10/17 Factures combustible policia, protecció civil, brigada 
4094/2017 03/10/17 Factures gestió materials perillosos punt verds, juliol i agost
4095/2017 03/10/07 Factura manteniment aplicacions des de 14/1 fins a 31/05/17
4096/2017 03/10/17 Factures execució de treballs inspecció instal·lació
4097/2017 03/10/17 Factures servei telefònica
4100/2017 03/10/17 Factures productes alimentaris
4101/2017 03/10/17 Factures serveis bus-EMT juliol 2017 i viatges residents bus
4102/2017 03/10/17 Factura aigua amb barrals agost 2017
4103/2017 03/10/17 Factures alimentaris diversos
4104/2017 03/10/17 Factura productes alimentaris
4106/2017 03/10/17 Factura productes alimentaris
4107/2017 03/10/17 Factures productes alimentaris
4108/2017 03/10/17 Factura productes alimentaris diversos
4109/2017 03/10/17 Factura productes alimentaris
4113/2017 03/10/17 Factura gestió final de fasser.
4213/2017 10/10/17 Factures lloguer vestuaris CM esports s’Arenal, juny, juliol i agost
4215/2017 10/10/17 Factures gasoil piscines
4217/2017 10/10/17 Factures desbrossadores i altres subministres jardineria
4219/2017 10/10/17 Factura energia elèctrica c/ Terral 37B. A social
4220/2017 10/10/17 Factures Coordinació i realització projecte psicosocial
4221/2017 10/10/17 Factures receptes mèdiques funcionaris
4222/2017 10/10/17 Factures aportació municipal receptes mèdiques funcionaris
4223/2017 10/10/17 Factura còpies realitzades OAC s’Arenal agost 2017
4225/2017 10/10/17 Factures combustible medi ambient juny, juliol i agost 2017º

DONAR COMPTE D’UN INFORME DE TRESORERIA
Seguidament es dona compte de l’informe de Tresoreria relatiu al compliment de la Llei 15/2010
del tercer trimestre de 2017 i la corporació es dona per assabentada. 

MOCIÓ CONTRA LA UTILITZACIÓ DE L’ARTICLE 155 DE LA CONSTITUCIÓ
Seguidament el batle comenta que hi ha una moció d’urgència presentada pel grup MÉS, contra
la utilització de l’article 155 de la Constitució.

Tot seguit es vota la urgència d’aquest punt, i amb 19 vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i
1 abstenció (ASI), prospera per majoria.

El Sr. Lluís Segura (MÉS) vol aclarir que aquesta moció no es presenta pensant en els ciutadans
d’una altra comunitat autònoma, sinó en els ciutadans de la nostra comunitat autònoma i de
Llucmajor, i el motiu és perquè troben que la decisió que va prendre el Consell de Ministres
respecte a la aplicació de l’article 155 de la Constitució no és la més adequada, ja que aquesta
actuació  pot  anar  en  contra  de  qualsevol  decisió  o  mesura  que  pogués  prendre  la  nostra
comunitat autònoma, i una amenaça per als nostres drets fonamentals. 

A continuació es veu la moció esmentada, que literalment diu:

“L'article 155 de la Constitució espanyola estableix dues disposicions. Per la primera, "si una comunitat
autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin, o actuava de forma que
atemptés greument contra l'interès general d'Espanya, el govern espanyol, amb el requeriment previ al
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president de la Comunitat Autònoma i, en cas de no ser atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del
Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions
o per tal de protegir l'interès general."

I, per la segona, s'afirma que "per a l'execució de les mesures previstes en l'apartat anterior, el govern
espanyol podrà donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes". 

El text de l’article, amb tota la seva ambigüitat, és un calaix de sastre que atorga al Govern de Mariano
Rajoy poders absoluts per controlar totes les institucions de qualsevol comunitat autònoma i crear els
òrgans que cregui pertinents per desfer l’organització actual de l’Estat.

La interpretació tan laxa que ha fet el  Consell  de Ministres de l ’article 155 anul·la el  resultat  d’unes
eleccions legítimes, on la ciutadania de Catalunya va escollir els seus legítims representants. Per aquesta
raó, la decisió que ha pres el Consell de Ministres, aquest dissabte passat, ha estat qualificada de cop
d'estat per una part important de la premsa internacional, incloent organitzacions no governamentals com
Amnistia Internacional.  

L'acord del Consell de Ministres suspèn, a la pràctica, la democràcia, no només a Catalunya, sinó a tot
l’Estat espanyol. Demostra que el Govern de Mariano Rajoy no utilitza la Constitució com a marc jurídic
des del qual iniciar el  diàleg obert,  sinó que instrumentalitza la Constitució de manera il·legítima i  la
converteix en una arma per agredir de manera violenta les autonomies i les institucions democràtiques de
l’Estat. 

Si el Senat legitima la decisió del Consell  de Ministres per al cas de Catalunya, res no garanteix als
ciutadans de la resta de l’Estat espanyol que aquesta via de derogació de drets civils no serà utilitzada en
contra dels ciutadans de la resta de l’Estat en el futur. En definitiva, l’aplicació de l’article 155 suposa un
precedent molt preocupant i  pot obrir  un camí imprevisible perquè s’apliquin mesures contràries a la
mateixa Constitució, amb impunitat i sense cap justificació, a altres comunitats autònomes, sempre que li
vingués de gust al Govern central.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Llucmajor

ACORDA

Primer.  Manifestar  la  seva  preocupació  per  l’aplicació  arbitrària  d’un article  de la  Constitució  massa
ambigu i que pot suposar una porta oberta a l’abús de poder per part del president del Govern espanyol.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals de la ciutadania, a través de les mesures repressives
que pretén aplicar l’Estat espanyol.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya, que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola.
Quart. Demanar als representants balears al Senat que votin en contra de l’aplicació de l’article 155.
Cinquè.  Comunicar  aquest  acord  al  Parlament  de  les  Illes  Balears,  a  tots  els  grups  polítics  amb
representació al Senat espanyol i a la Delegació del Govern d’Espanya a les Illes Balears.”

Seguidament s’obre un torn d’intervencions i el Sr. Joan C. Jaume (PP) comenta que el seu grup
ha votat a favor de la urgència de la moció sense haver-la vist i demana el mateix tracte si
alguna vegada el PP en presenta una, i així poder-la debatre. El Partit Popular no pot estar mai
d’acord amb aquesta moció perquè entenen que s’ha d’estar de part de la llei, i un article si està
dins la Constitució és perquè és legal. Es podrà interpretar de moltes maneres, però el qui l’ha
d’aplicar és el Senat del nostre país. Creu que no s’hauria d’haver arribat mai a aquesta situació,
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però amb el qui surt de la llei no es pot dialogar i així ho han volgut. No creu que l’aplicació de
l’article 155 vagi en contra dels drets fonamentals,  sinó que és per reconvertir  la situació i
tornar-la a la legalitat. Per això el seu grup votarà en contra d’aquesta moció.

El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que en aquest tema s’ha de ser molt prudent, ja que afecta els
aspectes socials, culturals i afectius. El seu grup no està d’acord amb moltes coses del text de la
moció, però sí que hi està amb la frase que diu que l’article 155 anul·la els resultats d’unes
eleccions legítimes d’un poble. Creu que és molt greu que s’hagi arribat a aquesta situació, i tot i
no defensar l’actuació del president de la Generalitat, creu que el Govern Central era qui havia
de fer una passa, ja que el problema de Catalunya és un problema d’Estat i ja fa molt que es
veia venir. Vol deixar clar que aquesta moció no defensa l’independentisme, sinó que és una
proposta contra l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. El Partit Socialista és molt fidel al
pacte de govern, sempre mirant el  bé del poble, però depèn d’una estructura autonòmica i
estatal, i  el que ha demanat el PSOE des de Madrid, ha estat sempre diàleg. Són un partit
federal i aposten per un Estat federal, però volen reconèixer el dret que tenen els pobles a
decidir, encara que sempre dins el marge de la legalitat. Per això, els sembla correcta la moció,
però com que no saben el que votarà el PSOE a Madrid, i per no entrar en contradiccions, el vot
del seu grup serà d’abstenció.

El batle llegeix l’opinió del seu grup, respecte a aquest tema, perquè consti en acta tal qual i diu
el següent:

“El PI considera que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució és el fracàs de la política d’Estat. El PI
opina que l’actual situació és fruit de la incapacitat de dialogar i de trobar solucions polítiques a problemes
polítics.

L’aplicació  de  l’article  155  de  la  Constitució  espanyola  no  soluciona  el  conflicte  existent  i  només
contribueix a incrementar la tensió i  dinamitar  la construcció dels possibles i  necessaris ponts  per al
diàleg. Així mateix crea un precedent perillós i resulta difícil conèixer l’abast de les seves conseqüències.

Per aquest motiu el PI insta una vegada més ambdues parts a dialogar abans que les mesures anunciades
avui per part del Govern de l’Estat siguin ratificades pel Senat la setmana vinent.

El Govern de Mariano Rajoy, màxim responsable de la política nacional, ha estat incapaç d’evitar el xoc de
trens entre la Generalitat i l’Estat espanyol. Tant la via unilateral de la Generalitat amb una Declaració
Unilateral d’independència sustentada amb els resultats d’un referèndum il·legal i sense garanties com la
judicial i policial de l’executiu espanyol amb l’aplicació de l’article 155 són un error i per tant no són la
solució al problema.”

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup està d’acord amb molts dels punts de la
fonamentació de la moció, però per fer una valoració total hi troba a faltar la posició de la part
contrària, la del president del Govern de Catalunya, ja que si el Sr. Puigdemont no declarés la
independència, el Govern Central no hauria d’aplicar el 155. Demanen als dos presidents que se
seguin a dialogar per poder arribar a un acord, ja que el grup SSPLL està a favor del diàleg i
defensa un referèndum pactat i legal. Per això anuncia la seva abstenció. 
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El Sr. Guillermo Roig (ASI) creu que ell poca cosa pot fer des d’aquí, ja que el problema el té
Barcelona i el president de la Generalitat i està tot en les seves mans. El vot del seu grup serà
en contra d’aquesta moció, perquè els agraden les coses que es regeixen per la llei. Creu que no
s’hauria d’aplicar el 155 i que ja fa dos anys al Sr. Puigdemont i als del seu grup els haurien
d’haver tancat a la presó i així s’hauria acabat el problema. Demana més respecte per la gent
que no pensa com ells, que n’hi ha molta, i el més trist de tot és dir-los mentides, i troben que
actualment la solució seria la convocació de noves eleccions a Catalunya.

El Sr. Segura insisteix que la moció no va dirigida al que està passant a Catalunya, sinó al que
ens passa a Mallorca i a les Illes, i no discuteixen l’article 155 de la Constitució, que és totalment
legítim,  sinó  que  discuteixen  que  el  Consell  de  Ministres  dissabte  va  prendre  una  decisió
considerada inconstitucional per molts de juristes reconeguts d’aquest país, per diversos motius,
i el que demana és que obrim els ulls, ja que el que està fent el Consell de Ministres és saltar-se
les lleis d’aquest país i la Constitució, i l’amenaça és que el Sr. Rajoy s’ha atribuït unes potestats
que l’article 155 no li dona. 

El Sr. Jaume diu que no pot entendre el Sr. Segura i el tema és molt seriós, ja que diu que la
moció no parla de Catalunya sinó de la nostra Comunitat Autònoma, quan tots els acords que hi
ha en la moció fan referència a Catalunya. El fet de saltar-se l’Estatut d’Autonomia ha succeït al
Parlament  de  Catalunya  i  no  a  la  nostra  Comunitat,  i  el  mateix  quant  a  la  declaració
d’independència, i el Sr. Segura vol fer creure als Llucmajorers que el Govern Central ja ha
aplicat l’article 155, quan no és així. Si ho fes seria pels procediments legals i, de fet, per evitar
la seva aplicació s’ha ofert al Sr. Puigdemont que es retracti i torni a la legalitat, per així poder
dialogar i arribar a un acord, però ho han rebutjat. Demana que no enganyin ni facin por a la
gent, i li agradaria que el Grup Socialista mantingués aquí el que manté el PSOE a l’Estat, ja que
el tema és molt greu, perquè si no hi ha llei, no hi ha democràcia.

El Sr. Estarellas contesta que una cosa és el PSOE, i una altra els d aquí, que són el PSIB, i a
Catalunya el PSC, etc. Els socialistes sempre han estat molt crítics amb el seu secretari general, i
això pot ser bo o dolent i, per altra banda, pensen que l’aplicació de l’article 155 és un fracàs,
no tan  sols  per  al  Govern  Central,  sinó  per  a  tots.  Després  de la  seva aplicació  creu que
passaran moltes dècades per poder arribar a la normalitat que hi havia abans a Catalunya, i
també  es  demana  què  passarà  si  a  les  eleccions  vinents  tornen  a  guanyar  els  partits
independentistes.

En aquests moments s’absenta de la sessió uns 3 minuts la Sra. Francisca Almagro.

El Sr. Roig diu que els senadors han de prendre les decisions en els moments complicats i no
només quan les coses van bé, i si a les eleccions vinents tornen a guanyar els independents,
espera que els que entrin compliran la llei.

El Sr. Segura per tancar el debat diu que s’està molt satisfet d’haver pogut debatre sobre un
tema que per ell ens afecta a tots i no només a Catalunya.
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Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 4 vots a
favor (MÉS), 7 abstencions (PSOE i PI) i 9 vots en contra (PP i ASI) per majoria queda rebutjada
la moció esmentada.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Barros comenta que el passat dia 15 de juny una sèrie
de  comerciants  del  carrer  Major,  cantonada  amb  el  carrer  de  Ciutat,  varen  sol·licitar  una
senyalització de càrrega i descàrrega per als seus comerços i encara no han rebut cap resposta,
i demana com està el tema. El Sr. Estarellas diu que no en té constància però mirarà com està
el tema.

El Sr. Jareño s’interessa pel tema de les fires, les terceres d’aquest govern i les primeres del
regidor delegat, i en demana un balanç, ja que l’any passat varen demanar un informe detallat i
no els va arribar mai. Creu que de cada any van a menys i així ho diu la gent del carrer, i el seu
prec és que es conservin les fires que mereixen els ciutadans de Llucmajor, perquè l’any 2019
quan el Partit Popular torni a governar els agradaria que encara es conservés aquesta essència.

El Sr. Segura contesta que aquest equip de govern estima les fires, però s’ha de pensar que la
societat d’avui no és la mateixa de la de fa 5 o 10 anys i molt menys de la de fa 471 anys, i de
cada vegada hi ha més pobles que tenen fira (el dia de la Darrera de Llucmajor n’hi havia 3
més). La seva percepció, com és lògic, no és la mateixa que la del PP, però independentment de
l’opinió de la gent de si han anat bé o no, s’ha fet una feina extraordinària per documentar tot el
que s’ha fet, les parades existents, la ubicació, etc., i la dita informació la podran tenir al seu
abast molt aviat, i per primera vegada tots els expositors que no eren de Llucmajor han abonat
les taxes establertes en l’Ordenança. Creu que s’hauria de fer una mica de reflexió del camí que
han de seguir les fires i, per exemple, enguany s’ha apostat per la qualitat dels expositors per
damunt de la quantitat. S’ha invertit en publicitat el mateix que l’any passat, però s’ha incidit
més en la primera i segona fira, ja que són les menys conegudes per la gent forana. No creu
que enguany hi hagi hagut menys gent que l’any passat, i la possible sensació de carrers buits,
és perquè s’ha fet una remodelació de les ubicacions dels expositors, amb la intenció de situar-
los més a prop de la plaça. També creu que les fires s’han de complementar amb oferta cultural
i així s’ha fet. Per ser el seu primer any com a regidor, està satisfet dels resultats, tot i que
reconeix que ha hagut de pagar l’aprenentatge, per la qual cosa en demana disculpes, com en
el cas de no haver tengut prou en consideració el Club Ciclista Llucmajor el dia de la sortida a
les piquetes del  Pèlec. Se sent particularment satisfet de la feina feta per documentar tota
l’activitat de les fires, cosa que permetrà a la propera persona que n’assumeixi l’organització
poder-ho fer amb molta més tranquil·litat. 

El batle agraeix al Sr. Segura l’exposició detallada que ha fet de les fires i el felicita a ell i al seu
departament per l’organització. 

El Sr. Roig s’interessa per la reducció de la velocitat a l’entrada del carrer de la Font, des de la
carretera  d’Algaida.  Demana  si  al  carrer  de  Francesc  Pomar  es  podria  posar  el  sistema
d’estacionament bimensual, ja que actualment estacionen els cotxes a les dues bandes i moltes
vegades és complicat passar. Demana com està el tema de la petició d’uns veïns del carrer de
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l’Orient cantonada amb el carrer de la Font, perquè es posi un pas de vianants. També es
refereix a una sèrie d’instàncies del Departament de Medi Ambient, sobre desbrossament dels
camins de Son Santpol, Son Pujolet i Son Conill. Demana si és cert que el dia de la darrera fira i
el firó el Claustre estava tancat al públic fins devers les set de l’horabaixa. Demana quan està
prevista l’obertura de les grades del camp de futbol de s’Arenal. I finalment, comenta que un
jutge  va  absoldre  dos  policies  locals  d’una  presumpta  falsificació  de  firma,  i  creu  que
l’Ajuntament els va posar alguna mesura cautelar, i demana com està la situació.  

El batle en pren nota i mirarà què es pot fer referent als temes dels carrers del poble i dels
camins de fora vila.  

El Sr. Segura contesta que el Claustre estava obert segons l’horari establert.

El regidor d’Esports Sr. Tugores contesta que les obres de les grades del camp de futbol de
s’Arenal estan finalitzades, però encara està tancat l’accés per seguretat, ja que hi ha unes
altres obres devora, però es va comprometre amb els dos clubs que aquest mes, en el qual
tenen les presentacions, ja s’hi podrà accedir sense cap tipus de problema.

El  Sr.  Estarellas comenta que els  dos policies  locals  varen ser  acusats  per  una senyora de
s’Arenal  per  la  via  penal  i  el  jutge  va  considerar  que  no  hi  havia  causa  suficient,  però
l’Ajuntament va decidir, mentre es produís el judici, suspendre’ls només d’ocupació i no de sou,
fins que va arribar la sentència del jutge, però això no vol dir que no se segueixi el procediment
disciplinari per desobeir una ordre de l’inspector en cap. 

El secretari afegeix que ja està feta la proposta de resolució i notificada als interessats, i que ara
ells tenen el tràmit d’al·legacions previ a la resolució definitiva de l’expedient disciplinari. 

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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