
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 12/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 25 de novembre de 2020
Horari: de les 19 a les 21.55 hores

L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet la
realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin situacions
excepcionals de força major,  de greu risc col·lectiu,  o catàstrofes públiques que impedeixin o
dificultin  de  manera  desproporcionada  el  normal  funcionament  del  règim  presencial  de  les
sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres participants es trobin en
territori espanyol.

Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional provocada
per la COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels seus membres
participants  en  territori  espanyol  ha  quedat  acreditada  davant  el  secretari  de  la  corporació
mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,  en la que es fa
constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.

En conseqüència,  quan són les 19 hores de dia 25 de novembre,  després de la convocatòria
prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,  a l’objecte de
realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria, del Ple d’aquest Ajuntament.

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 Llucmajor
▪ Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
▪ Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallés, Bartomeu Tugores Vicens, Francisca Almagro

Peset i José Luís Huéscar Villar pel Partit Socialista Obrer Espanyol
▪ Maria Barceló Calviño i Miquel Angel Serra Teruel per MÉS per Mallorca – APIB
▪ Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
▪ Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
▪ Raúl Domínguez Martín,- membre no adscrit
▪ José Miguel Pastor Cantallops – membre no adscrit
▪ Catalina Munar Miquel, interventora
▪ i Marc Rigo Manresa, secretari. 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 28
d’octubre de 2020.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que vol agrair al personal de la Casa per
haver elaborat l’acta de la sessió del Ple, ja que no haurà estat una feina fàcil, després d’un plenari
de sis hores, i espera que no es tornin a repetir els mals tons i comentaris personals que es feren,
cosa que creu que la gran majoria dels aquí presents, hi estan d’acord.

Seguidament  se sotmet l’acta a votació i s’aprova per unanimitat. 



RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE FACTURES  SENSE  CONTRACTE  AMB OMISSIÓ
DEL PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA 
Reconeixement extrajudicial de factures sense contracte amb omissió del Patronat de la 
Residència.

Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que  tracten  de  despeses  de  serveis  i  subministres  que  es  presten  sense  el  corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua  produint  prestant-se,  i  atès  que  es  tracta  d’una  relació  de  factures  que  han  estat
conformades  pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  qual  cosa  s’acredita  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  norma 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 la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

Vist l’informe d’Intervenció II-R- 2020-037 d’omissió de la fiscalització de factures per prestació de
serveis i subministres sense contracte,

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 18 de novembre i
una vegada vist el dictamen i conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12
vots a favor (PP, CS, ASI, LLIBERTAT LLUCMAJOR, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i 9 abstencions
(PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:

Primer:Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

775.800-406 07/10/2020
SUBMINISTRAME
NT 
D'ALIMENTACIÓ

ES-A0706823-2
CARNES Y 
ALIMENTOS MAS 
CRESPO, S A

205,81

V-FAUT+-FA2012251 30/09/2020
AIGUA EN 
BARRALS. 
SETEMBRE 2020.

ES-B6662284-6
COMERCIAL 
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

155,38

084001607338 1003-
PLR001N0481002

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
FONT 47 DEL 
30/09 AL 31/10 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.650,67

084001607338 0996-
PLR001N0435665

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/FONT  47 DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.824,29

NUM. FACTURAS: 4

IMPORTE TOTAL: 3.836,15

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

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



RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ DE
L’AJUNTAMENT
Reconeixement extrajudicial de factures sense contracte amb omissió.

Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que  tracten  de  despeses  de  serveis  i  subministres  que  es  presten  sense  el  corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua  produint  prestant-se,  i  atès  que  es  tracta  d’una  relació  de  factures  que  han  estat
conformades  pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  qual  cosa  s’acredita  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  norma 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 la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

Vist l’informe d’Intervenció II- A- 2020-390 d’omissió de la fiscalització de factures per prestació de
serveis i subministres sense contracte,

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 18 de novembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que aquest mes són 610.000 € ,
la xifra cada mes augmenta i tornen a dir que és necessari prendre mesures per donar sortida a
les contractacions i els hi agradaria saber si s’està fent feina amb aquests contractes i si s’han de
treure en breu,  ja que n’hi  ha de molt  importants  i  que ja venen d’enrere i  sobretot  preparar
contractació pel mesos que vendran, que esperen que siguin més bons i que es puguin fer moltes
coses i amb la situació actual que tenen ho veuen complicat.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que en el darrer Ple i així consta en acta,
varen sol·licitar si podrien remetre als partits de l’oposició un informe sobre l’estat dels contractes
pendents de licitar, ja que cada mes estan aprovant quasi mig milió d’euros en reconeixement
extrajudicial de factures sense contracte amb omissió i si no tenen informació de part de l’equip de
govern de com està avançant la situació, el seu grup no els pot donar suport a aquesta proposta.

El batle diu que s’està fent feina amb aquest assumpte i quan tenguin un informe calendaritzat
aproximat els hi faran arribar i també tenen en compte que és una àrea que s’ha de reforçar, cosa
que s’està mirant, per així poder resoldre aquests contractes que fa tant de temps que s’han de
treure a licitació.  

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor (PP, CS, ASI,
Sr. Pastor i Sr. Domínguez) 9 abstencions (PSOE, MES, UP i PI) i 2 vots en contra (LLIBERTAT
LLUCMAJOR) i per majoria s’adopta el següent Acord:

Primer: Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

90CMUT000007 24/06/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC 
FACTURACIÓ DE 
L'1 Jun. 20 a 30 
Jun. 20

OT-U8699257-5
UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS 
UTE CCCXVIII

1.568,81

S20-578 07/08/2020 Servei per a 
l'organització i 
dinamització 
d'activitats físiques, 
servei de 
socorrisme aquàtic, 

ES-B6253822-8 LLOP GESTIO 
ESPORTIVA SL

45.063,72



recepció i activitats 
de campus a les 
piscines de 
Llucmajor i s'Arenal 
- Març 2020

EMIT-2003459 30/06/2020

LLOGUER 
CATIFES EDIF. 
MULTIFUNCIONAL
BADIES - JUNY 
2020

ES-B0785450-8 CITY CLEAN,S.L. 8,75

EMIT-2003632 31/07/2020

LLOGUER 
CATIFES EDIF. 
MULTIFUNCIONAL
- JULIOL 2020

ES-B0785450-8 CITY CLEAN,S.L. 8,75

UFIS2009000001 03/09/2020

SERVEI 
TELEFONIC 
18/07/2020 al 
17/08/2020

OT-U8699257-5
UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS 
UTE CCCXVIII

87,12

2008306 01/09/2020
UNIFORMES 
VARIS PER A LA 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L. 119,15

1783/2020 12/09/2020

Soporte On-Line 
Anual - Desde 
17/09/2020 Hasta 
16/09/2021

ES-B7399720-7
SYSTEMPIN- 
CONTROL DE 
PRESENCIA SL

296,45

90CMUT000033 21/09/2020
SERVEI 
TELEFÒNIC. 
SETEMBRE 2020

OT-U8699257-5
UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS 
UTE CCCXVIII

1.569,33

CI0916757048 15/09/2020
SERVEI 
TELEFONIC - 15/08
A 14/09/2020

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

4.193,57

CI0916739289 15/09/2020
SERVEI 
TELEFONIC - 15/08
A 14/08/2020

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

157,42

FA20-907 30/09/2020

CÒPIES 
REALITZADES A 
IMPRESORES 
LEXMARK FINS 
SETEMBRE 2020

ES-B5709493-0

SERVICI BALEAR 
DE LES 
TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIO

1.237,37

1000463V2000006 30/09/2020

SERVEI DE 
NETEJA DE VIALS 
DE S'ARENAL, 
SON VERÍ, SON 
VERÍ NOU, CAL 
BLAVA, 
BELLAVISTA Y 
LLUCMAJOR.SETE
MBRE 2020

OT-U5790286-8
UTE URBASER SA 
ROIG OBRES 
SERVEI

53.340,97

1002251V2000013 30/09/2020

SERVEI DE 
RECOLZAMENT 
DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA - 
SETEMBRE 2020.

ES-A7952405-4 URBASER, S.A. 18.650,71

1002251V2000014 30/09/2020

SERVEI DE 
RECOLLIDA 
SELECTIVA. 
SETEMBRE 2020

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

IR-2020-000098254 21/09/2020
SERVEI 
TELEFONIC 21/08 
A 20/09/2020

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

3.678,61

5-200335 01/10/2020
Quota mensual 
APP Ajuntament 
Llucmajor

ES-B5771404-0
UNIVERS DINAMIC
SL

59,29

I010-I010/57 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
ESCOLETA PENYA
SEGAT- OCTUBRE
2020

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

60,09

I010-I010/61 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
C.E.I.P. SA 
MARINA - 
OCTUBRE 2020

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

69,10



I010-I010/62 01/10/2020

SERVEI D'ALARMA
CLAUSTRE SANT 
BONAVENTURA - 
OCTUBRE 2020

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

47,34

I010-I010/65 01/10/2020
SERVEI D'ALARMA
C.E.I.P. SON VERI 
- OCTUBRE 2020

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

46,08

I010-I010/56 01/10/2020

SERVEI D'ALARMA
COL.PUBLIC 
BADIES - 
OCTUBRE 2020

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

65,00

I010-I010/58 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
C.P. 
URBANIZACIONS -
OCTUBRE 2020

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

11,05

I010-I010/63 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
C.E.I.P. S' ALGAR 
INFANTIL - 
OCTUBRE 2020

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

42,30

I010-I010/66 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
ESCOLETA 
TRENCADORS - 
OCTUBRE 2020

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

46,08

I010-I010/59 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
COL. PUBLIC PUIG
DE ROS 
URBANIZACIONS -
OCTUBRE 2020

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

61,83

I010-I010/60 01/10/2020

SERVEI ALARMA  
ESCOLETA FADA 
MORGANA - 
OCTUBRE 2020

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

42,31

I010-I010/68 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
COL. REI JAUME 
III - OCTUBRE 
2020

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

51,46

I010-I010/64 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
C.E.I.P. S'ALGAR 
PRIMARIA - 
OCTUBRE 2020

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

42,30

I010-I010/67 01/10/2020

SERVEI ALARMA 
COLEGIO 
PUBLICO - C/ 
Rufino Carpena - 
OCTUBRE 2020

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

32,37

2183283-3 05/10/2020
LLOGUER 
MAQUINA 
RECICLAR OLI

ES-A7809966-0
SAFETY KLEEN 
ESPAÑA SA

1.905,87

S20-768 30/09/2020

MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS 
PISCINES - 
SETEMBRE 2020

ES-B6253822-8
LLOP GESTIO 
ESPORTIVA SL

6.021,57

S20-770 30/09/2020

SERVEI PER A 
L'ORGANITZACIÓ I
DINAMITZACIÓ 
D'ACTIVITATS 
FÍSIQUES, SERVEI
DE SOCORRISME 
AQUÀTIC, 
RECEPCIÓ I 
ACTIVITATS DE 
CAMPUS A LES 
PIESCINES DE 
LLUCMAJOR I 
S'ARENAL. 
SETEMBRE 2020

ES-B6253822-8
LLOP GESTIO 
ESPORTIVA SL

18.093,90

S20-771 05/10/2020 FACTURA DE 
SERVEIS REDUÏTS
- JUNY 2020.
SERVEI PER A 
L'ORGANITZACIÓ I
DINAMITZACIÓ 
D'ACTIVITATS 

ES-B6253822-8 LLOP GESTIO 
ESPORTIVA SL

27.068,49



FÍSIQUES, SERVEI
DE SOCORRISME 
AQUÀTIC, 
RECEPCIÓ I 
ACTIVITATS DE 
CAMPUS A LES 
PIESCINES DE 
LLUCMAJOR I 
S'ARENAL.

EMIT-2004032 30/09/2020

LLOGUER 
CATIFES PISCINA 
S'ARENAL - 
SETEMBRE 2020

ES-B0785450-8 CITY CLEAN,S.L. 26,24

EMIT-2004033 30/09/2020

LLOGUER 
CATIFES SALA 
MULTIFUNCIONS -
SETEMBRE 2020

ES-B0785450-8 CITY CLEAN,S.L. 8,75

EMIT-2004034 30/09/2020

LLOGUER 
CATIFES 
POLIESPORTIU - 
SETEMBRE 2020

ES-B0785450-8 CITY CLEAN,S.L. 8,75

TAD20-2 30/09/2020

TICKET 
TRANSPORT 
DEMANDA JULIOL 
I AGOST

ES-A0715251-5

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
TRANSPORTS 
URBANS DE 
PALMA, S

18.583,29

UFIS2010000001 02/10/2020
SERVEI 
TELEFÒNIC 
OCTUBRE 2020

OT-U8699257-5
UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS 
UTE CCCXVIII

87,12

AY2020-381 30/09/2020
SERVEI BUS EMT -
SETEMBRE 2020

ES-A0715251-5

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
TRANSPORTS 
URBANS DE 
PALMA, S

9.489,94

U-2000009 09/10/2020
GESTIO PARCS 
VERDS . 
SETEMBRE 2020

ES-U1663662-3
UTE PARCS 
VERDS 
LLUCMAJOR

165.538,68

2020D-20102586 13/10/2020

DESINFECCIÓ 
PER COVID'19 
ESCOLA 
URBANIZACIONS -
14/09/2020 I EN EL 
EDIFICIO PENYA 
SEGAT - 
15/09/2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA S L

1.311,63

2008794 16/09/2020
VESTUARI 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L. 337,95

2009003 24/09/2020
VESTUARI 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L. 71,49

2009388 30/09/2020
VESTUARI 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L. 450,60

CBF2020-130494 09/10/2020

CONEIXIÓ 
INTERNET 
ESCOLETA PENYA
SEGAT. 
SETEMBRE 2020

ES-B5733360-1
SOLUCIONES 
CORPORATIVAS 
IP, SL

42,35

2020-125 15/10/2020

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

ES-B5737047-0
GRAM ILLES 
BALEARS 21 S.L.

6.885,75

A-2020/A/92460 30/09/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ. 
CEMENTIRI

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES 
FORQUES SL

477,35

A-2020/A/92461 30/09/2020 MATERIAL DE ES-B0793371-6 MAGATZEM SES 10,12



CONSTRUCCIO - 
ADMINISTRACIÓ 
GENERAL

FORQUES SL

75202019900020007
988

16/10/2020

ASSEGURANÇA 
FUNCIONARIS 
MUNPAL. 
OCTUBRE 2020

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA 
COMPAÑIA  DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS S A

6.744,98

A-2020/A/92462 30/09/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ - 
ESCOLES

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES 
FORQUES SL

91,20

A-2020/A/92459 30/09/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ - 
MANTENIMENT

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES 
FORQUES SL

332,77

2009649 09/10/2020
VESTUARI 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L. 2.502,43

2009762 15/10/2020
VESTUARI 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L. 62,30

0020140508 16/10/2020

LLOGUER MODUL 
- VESTUARI C.M. 
ESPORTS 
S'ARENAL. 
OCTUBRE 2020

ES-B2887119-2

ALGECO 
CONSTRUCCIONE
S MODULARES 
S.L.U.

773,67

V-FAUT+-FA2012307 30/09/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
TANATORI - 
SETEMBRE 2020

ES-B6662284-6
COMERCIAL 
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

18,65

V-FAUT+-FA2012413 30/09/2020

AIGUA EN 
BARRALS - LLOC 
DE SOCORRS - 
SETEMBRE 2020

ES-B6662284-6
COMERCIAL 
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

31,08

V-FAUT+-FA2012533 30/09/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
PISCINES - 
SETEMBRE 2020

ES-B6662284-6
COMERCIAL 
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

72,01

V-FAUT+-FA2012466 30/09/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
BRIGADA- 
SETEMBRE 2020

ES-B6662284-6
COMERCIAL 
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

37,29

V-FAUT+-FA2012467 30/09/2020

AIGUA EN 
BARRALS - PUNT 
VERD SA TORRE -
SETEMBRE 2020 
(1622)

ES-B6662284-6
COMERCIAL 
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

43,51

V-FAUT+-FA2012308 30/09/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
OFICINES - 
SETEMBRE 2020 
(920)

ES-B6662284-6
COMERCIAL 
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

180,24

V-FAUT+-FA2012569 30/09/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
SERVEIS SOCIALS
S'ARENAL - 
SETEMBRE 2020

ES-B6662284-6
COMERCIAL 
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

12,43

CI0916874408 15/10/2020
SERVEI 
TELEFÒNIC 
(15/09-14/10/2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

157,18

CI0916891980 15/10/2020
SERVEI 
TELEFÒNIC 
(15/09-14/10/2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

4.255,53

42-2020 20/10/2020

SERVEI JURIDIC- 
ACTE DE JUDICI 
PROCEDIMENT 
ORDINARI 12-2018
SOCIAL 3

ES-014305508-Z
FRUTOS 
PALOMINO JUAN 
DIEGO

530,00

43-2020 20/10/2020

SERVEI JURIDIC- 
ACTE DE JUDICI 
PROCEDIMENT 
ORDINARI 1184-
2017 SOCIAL 3

ES-014305508-Z
FRUTOS 
PALOMINO JUAN 
DIEGO

530,00



44-2020 20/10/2020

SERVEI JURIDIC- 
PREPARACIO DE 
JUDICI I 
ACTUACIO EN 
SEU JUDICIAL- 
PROCEDIMENT 
ORDINARI 9-2018 
SOCIAL 4

ES-014305508-Z
FRUTOS 
PALOMINO JUAN 
DIEGO

212,00

45-2020 20/10/2020

SERVEI JURIDIC- 
ACTE DE JUDICI 
ORDINARI 3-2018 
SOCIAL 2

ES-014305508-Z
FRUTOS 
PALOMINO JUAN 
DIEGO

530,00

F-000085591 19/10/2020

ORDENADORS 
PORTATILS AMB 
EL SEU 
SOFTWARE

ES-A5030813-9
MONDO IBERICA 
S.A.

4.410,81

2020D-20102757 21/10/2020

SERVEI DE 
NETEJA - HORES 
AMPLIACIÓ 
CENTRES COVID 
AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA S L

18.051,09

I010-I010/11825 16/10/2020

REPARACIÓ 
SERVEI 
D'ALARMES A 
L'ESCOLA 
PÚBLICA PUIG DE 
ROS

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

82,58

I010-I010/11826 16/10/2020

REPARACIÓ 
SERVEI 
D'ALARMES A 
L'ESCOLA REI 
JAUME III

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

13,12

EMIT-26 08/10/2020

PATROCINI 
CAMPIONATS 
D'ESPANYA 
JÚNIORS I 
MÀSTERS 2020 DE
CICLISME.

ES-G0717969-0
FEDERACION 
BALEAR DE 
CICLISMO

6.000,00

90CMUT000034 23/10/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC 
OCTUBRE 2020 
FACTURACIÓ 
CONCERTADA 
FIXA

OT-U8699257-5
UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS 
UTE CCCXVIII

1.538,49

A-2020/A/92801 15/10/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ. 
MANTENIMENT

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES 
FORQUES SL

610,00

A-2020/A/92802 15/10/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ. 
CEMENTIRI

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES 
FORQUES SL

673,61

A-2020/A/92803 15/10/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ. 
CANERA

ES-B0793371-6
MAGATZEM SES 
FORQUES SL

25,30

IR-2020-000064264 21/06/2020
SERVEI 
TELEFÒNIC - 21/05
A 20/06/20

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

4.744,12

201952 27/10/2020

SUBMINISTRAME
NT DE TONERS 
PER A 
IMPRESORES

ES-A0729591-8
SISTEMAS DE 
OFICINAS D´ES 
PLA S.A.

2.171,26

2010267 23/10/2020
VESTUARI  
ESCOLETES

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L. 1.314,42

201697 04/09/2020

MANTENIMENT 
FOTOCOPIADORE
S-IMPRESORES S/
COPIES 
REALITZADES

ES-A0729591-8
SISTEMAS DE 
OFICINAS D´ES 
PLA S.A.

427,55

050002026404 0648-
SNR001N0178816

23/10/2020 ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/TERRAL 27 
(19/09/20-20/10/20)

ES-B8284682-5 ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 

15,49



AG-920
REFERENCIA, 
S.L., S.U

050002369654 0935-
SNR001N0180935

28/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/TERRAL 29 
(21/09/20-25/10/20)
AG-920

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

67,58

050006204811 0690-
SNR001N0165951

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/CAMPOS 
(31/08/20-30/09/20)
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

260,51

084006276081 0780-
SNR001N0167363

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/ANTONI 
TORRANDELL 
ESQ CEMENTIRI 
(31/08/20-30/09/20)
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

346,56

IR-2020-000109193 21/10/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC (21-
09-2020 - 20-10-
2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

3.618,37

1-20201513 30/10/2020
MANTENIMENT 
GINPIX 7 - 4rt 
TRIMESTRE 2020

ES-B8000473-2

SOLUCIONES 
AVANZADAS EN 
INFORMATICA 
APLICADA S.L.

2.244,80

F20-338 30/10/2020
GESTIÓ 
COMUNICACIÓ 
OCTUBRE 2020

ES-B5763733-2
VIRTUAL THINK 
COMUNICACION 
SL

2.178,00

2010334 27/10/2020
VESTUARI 
ESCOLETES

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L. 566,38

5-200382 02/11/2020
QUOTA MENSUAL 
APP AJUNTAMENT
- NOVEMBRE 2020

ES-B5771404-0
UNIVERS DINAMIC
SL

59,29

20-603 30/10/2020

Servicio de 
prevención y control
de plagas en el 
Término Municipal 
de Llucmajor.

ES-B0756136-8 JCV S.L. 1.314,74

02F1-00007516 30/10/2020
LLOGUER 
NETEJAFONDS 
ULTRA-250

ES-B0766394-1 FUTURQUIMIA SL 186,34

S20-851 31/10/2020

MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS 
PISCINES - 
OCTUBRE 2020

ES-B6253822-8
LLOP GESTIO 
ESPORTIVA SL

6.021,57

S20-852 31/10/2020

SERVEI PER A 
L'ORGANITZACIÓ I
DINAMITZACIÓ 
D'ACTIVITATS 
FÍSIQUES, SERVEI
DE SOCORRISME 
AQUÀTIC, 
RECEPCIÓ I 
ACTIVITATS DE 
CAMPUS A LES 
PIESCINES DE 
LLUCMAJOR I 
S'ARENAL. 
OCTUBRE 2020

ES-B6253822-8
LLOP GESTIO 
ESPORTIVA SL

28.574,50

084001893215 0977-
PLR001N0436355

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
FRANCESC 
MORGUES -
C.DOCENTE 
31/08/2020 al 
30/09/2020 - 3212

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.976,61

999423990769 1141-
PLR001N0435140

02/10/2020 ENERGIA 
ELECTRICA AV. 
EUROPA - 

ES-A2802343-0 ENDESA ENERGIA
S.A.U.

2.596,50



POLIESPORTIU 
31/08/2020 al 
30/09/2020  - 340

999422831877 1192-
PLR001N0454809

08/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA AV 
EUROPA POLID. 
EMERG.  
31/08/2020 al 
30/09/2020  340

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

189,29

999423990769 1154-
PLR001N0480579

02/11/2020

ENERGIA 
ELECTRICA AV 
EUROPA-
POLIDPORTIVO  
30/09/2020 al 
31/10/2020   340

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

3.267,94

999407868578 1313-
PMR001N0417905

05/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA C/OM-
SON VERI  
31/08/2020 al 
30/09/2020  165

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

587,88

999407920549 1201-
PMR001N0413351

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/SANT 
BARTOMEU 75 - 
31/08/2020 al 
30/09/2020  3211

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.574,37

999407865845 1201-
PMR001N0417904

05/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/ISAAC PERAL-
CHURRUCA 
31/08/2020 al 
30/09/2020 920

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

788,56

999407919326 1201-
PMR001N0413350

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA AV 
EUROSPA - 
POLIDEPORTIVO 
31/08/2020 al 
30/09/2020  340

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

2.547,45

999407916650 1216-
PMR001N0413349

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/SANT 
FRANCESC 3 - 
31/08/2020 al 
30/09/2020  334

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.837,42

999407921863 1201-
PMR001N0413352

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/MATEU 
MONSERRAT - CM
ESPORTS 
31/08/2020 al 
30/09/2020  340

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

2.135,63

999407900773 1216-
PMR001N0417909

05/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
PLAÇA 
NAVEGACIO JTO 6
165

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

814,78

999407923573 1216-
PMR001N0413353

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/TERRAL 41  
31/08/2020 al 
30/09/2020  920

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

794,17

084001893215 0981-
PLR001N0481574

02/11/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/FRANCESC 
MORAGUES - 
C.DOCENTE 
30/09/2020 al 
31/10/2020  3212

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.893,03

999407867327 1201-
PMR001N0413342

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
PLAZA RUFINO 
CARPENA - 
JAUME III 
31/08/2020 al 
30/09/2020 - 3212

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.344,20



999407899391 1201-
PMR001N0417907

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
XALANA JTO 45 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

664,93

999407917483 1201-
PMR001N0417913

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
PASSEIG JAUME 
III JTO Nº26 DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.440,80

999407829690 0630-
PMR001N0415139

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
URB. 
VALLGORNERA 
JTO ET Nº2 DEL 
02/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.170,94

999407900239 1241-
PMR001N0417908

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESCOLA C/BOT 
ESQ FRAGATA 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.400,36

084006896836 0178-
PMR001N0416686

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
GUILLEM 
TERRASSA 9 DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

847,54

999416486700 1161-
PMR001N0418445

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
COL.LEGI  C/ 
SANT BARTOMEU 
67 COL.LEGI 
ALGAR DEL 31/08 
AL 30/09 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

621,61

084006533871 0624-
PMR001N0420128

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
ANFOS S/N DEL 
01/09 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

642,05

999407902557 1201-
PMR001N0413346

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
OCUPACIÓ C/ PÇA
D'ESPANYA 61 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

630,83

999407835271 1216-
PMR001N0417898

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
MONESTIR S/N 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

903,99

999407925323 1195-
PMR001N0417915

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
SON GRANADA 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

514,86

999407908301 1332-
PMR001N0417911

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
AMETLLER ET 
ZEUS DEL 31/08 
AL 30/09 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

649,83

999407923039 1216-
PMR001N0417914

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESCOLA 
C/DRAGONERA 
COL.LEGI SON 
VERI DEL 31/08 AL
30/09 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

636,54

999407841885 0757-
PMR001N0417902

05/10/2020 ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
ANDORRA ET 
SOCORRAT DEL 
31/08 AL 30/09 DEL

ES-A2802343-0 ENDESA ENERGIA
S.A.U.

929,73



2020

999407903487 1431-
PMR001N0417910

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
URB. 
VALLGORNERA 
JTO ET Nº1 DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

576,69

999416863368 1160-
PPR001N0134631

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/PINSA-TORD 
COL. 31/08/2020 al 
30/09/2020 - 3212

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

2.074,07

999416864435 1156-
PPR001N0134632

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/MATEU 
MONSERRAT-
C.M.ESPORTS 
31/08/2020 al 
30/09/2020  340

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.856,52

999430301131 1100-
PPR001N0136034

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
ROPIT ALDO 
SECTOR 3 DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

561,71

999430304316 1100-
PPR001N0136036

05/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA URB. 
PUIG RE DOS 
ALDO - 31/08/2020 
al 30/09/2020 165

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

745,01

086163474697 0271-
PPR001N0147191

26/10/2020

GAS - AV. 
EUROPA - 
PABELLON  
21/08/2020 al 
19/10/2020  340

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

841,25

084000369931 1097-
PPR001N0137643

06/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/CONSTITUCIO 3 
- 31/08/2020 al 
30/09/2020  920

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

512,82

999414224898 1169-
SLR001N0042835

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA c/ 
SANT PAU (31/08-
30/09/2020) 
ESCOLETA 3211
Impto. Electricidad
Alquiler de Equipos 
Eléctr.

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

1.825,84

084006492652 0661-
SMR001N0112746

23/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA C/PI-2 
(20/09-21/10/2020) 
AAVV 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

38,48

050002050864 0640-
SNR001N0167627

06/10/2020

ENERGIAA 
ELÈCTRICA 
C/TAMARELL (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

392,89

050007348332 0640-
SNR001N0166048

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/MATEU 
MONSERRAT (31-
08-2020 - 30-09-
2020) ESPORTS - 
340

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

57,16

084006927365 0095-
SMR001N0107296

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA C/ 
PENYA- SEGAT 
(05-09-2020 - 06-
10-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

402,71



050002036674 0967-
SPR001N0373925

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/RIPOLL (31/08-
30/09/2020) 165 -
EP

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

29,67

050002259396 1202-
SPR001N0371330

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA - 
PLAÇA STA 
CATALINA TOMÀS 
(31-08-2020 - 30-
09-2020) EP- 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

393,72

050002050919 0967-
SPR001N0368600

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/CORNETS (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

359,90

050002054358 0990-
SPR001N0368601

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/SOLLERIC (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

182,15

050001975704 0975-
SPR001N0371261

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/GRACIA (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
165-EP

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

44,15

050002314883 0974-
SPR001N0371607

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/NOGUERA (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

166,56

050002241678 0671-
SPR001N0365533

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA URB 
VALLGORNERA 
(31-08-2020 - 30-
09-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

341,92

050002062008 0971-
SPR001N0368588

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/NOGUERA (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

171,20

050002373118 0665-
SPR001N0365534

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA URB. 
VALLGORNERA 
(31-08-2020 - 30-
09-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

171,57

050002045901 0846-
SPR001N0392811

23/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/JUPITER (20-09-
2020 - 20-10-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

78,83

050007881395 0749-
SPR001N0393555

23/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA UR 
PUIG ROS (20/09-
21/10/2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

298,29

050002003531 0968-
SPR001N0368991

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/SALUT (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

227,64

050002057004 0982-
SPR001N0368796

06/10/2020 ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/PENYA-SEGAT 

ES-B8284682-5 ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO

194,53



(31-08-2020 - 30-
09-2020) EP-165

RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

050002373194 0671-
SPR001N0368652

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA UR 
VALLGORNERA 
(31-08-2020 - 30-
09-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

340,47

050001992648 0961-
SPR001N0368784

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/MUNTANYA (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

203,85

050002045594 0618-
SPR001N0375893

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA C/OM 
(08-09-2020 - 06-
10-2020) 165-EP

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

17,00

050002466726 0846-
SPR001N0368838

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
c/GALIOTA (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

306,46

050002466712 0831-
SPR001N0393554

23/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/CREUETA (20-
09-2020 - 21-10-
2020) EP-265

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

193,20

050002315344 0942-
SPR001N0371970

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/GRAN I 
GENERAL 
CONSELL (31/08-
30/09/2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

150,50

050001979844 0953-
SPR001N0371974

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA C/ 
ANTONI MARIA 
ALCOVER (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

140,26

050002373798 0665-
SPR001N0364865

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA URB 
VALLGORNERA 
(31-08-2020 - 29-
09-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

183,50

050002536040 0971-
SPR001N0368608

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA C/STA
BARBARA (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

230,63

050002267961 0957-
SPR001N0376257

09/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA C/ 
TERRAL (31-08-
2020 - 01-10-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

98,75

050002040254 0990-
SPR001N0371263

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTTRICA 
C/AMETLER (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

82,44

050007881416 0749-
SPR001N0393559

23/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/GUATLERA (20-
09-2020 - 21-10-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

364,11



050007137617 0967-
SPR001N0371268

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/MARINERS (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

346,89

050002763752 0700-
SPR001N0391667

22/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/TERRAL 23C 
(16/09-20/10/2020) 
432-TURISME

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

80,13

050002013927 0971-
SPR001N0376198

09/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/GIRONA (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

326,99

050002568933 0812-
SPR001N0393563

23/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/SANT LLUC (20-
09-2020 - 21-10-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

267,16

999407848764 1216-
PMR001N0421772

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
ACACIA S/N DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

438,09

999407836309 1112-
PMR001N0423020

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
PESCADORS DEL 
31/07 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.872,61

999407864383 0723-
PMR001N0421775

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
CAP BLANC S/N 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

591,28

999407826666 0738-
PMR001N0425331

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
TORRENT S/N DEL
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

115,05

999407838874 1098-
PMR001N0423021

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
PÇA MARE D DEU 
DE GRÀCIA S/N 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

575,96

999407846938 1176-
PMR001N0426621

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
FIGUERA S/N DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

182,40

999407862878 1180-
PMR001N0423028

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
SANT PAU JTO 
Nº24 DEL 31/08 AL 
30/09 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

700,84

999407866927 1195-
PMR001N0421776

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
PASSEIG DAMES 
ET PARADIS DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

343,64

999407922624 1239-
PMR001N0421784

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESCOLETA 
C/GRUP ESCOLAR
GUARDERIA 
INFANTIL DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

394,74



999407845419 1211-
PMR001N0421771

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
RAMBLA-CARRER 
AMETLLER DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

391,24

999407910129 1216-
PMR001N0421781

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
CULTURA C/ 
PÒLÍGON 46 
PALCEL.LA 517 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

432,19

999407843196 1098-
PMR001N0423022

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
AV. MIRAMAR 
CASETA AIGUA 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

684,04

999407863225 1216-
PMR001N0421774

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
ACACIAS S7N DEL
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

479,66

999407918092 1216-
PMR001N0421783

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA AG C/
PÇA ESPANYA 12 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

592,11

999407916188 1201-
PMR001N0421782

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA AG C/
MARIA ANTONIA 
SALVA 50 GARAJE
DEL 31/08 AL 30/09
DE 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

361,44

999407867920 1254-
PMR001N0429881

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
VIA AUGUSTA S/N 
DEL 31/08 AL 04/10
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

451,54

999407921863 1216-
PMR001N0455715

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESPORTS 
C/MATEU 
MONSERRAT 
CAMP DE FUTBOL
DEL 30/09 AL 31/10
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

2.730,23

999407862411 1119-
PMR001N0426623

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
DEUSTO s/n del 
31/08al 30/09 del 
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

240,57

999407864685 1119-
PMR001N0426624

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
TERRAL S/N DEL 
31/07 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

420,29

999407847678 1104-
PMR001N0423025

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
MALVA S/N  DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

635,30

999407862177 1064-
PMR001N0426622

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP 
C/JOAN ALCOVER 
S/N DEL 31/07 AL 
30/09 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

462,04

999407902031 1313-
PMR001N0429499

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
ALMIRALL VIERNA
S/N DEL 31/08 AL 
01/10 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

895,80

999407865047 1083- 06/10/2020 ENERGIA ES-A2802343-0 ENDESA ENERGIA 2.053,43



PMR001N0423029

ELÈCTRICA EP C/
BISBE TAIXAQUET
PÇA SABATER 
DEL 31/07 AL 30/09
DEL 2020

S.A.U.

999407916650 1220-
PMR001N0455712

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
CULTURA C/SANT 
FRANCES 3-FRAI 
JUAN GARAU DEL 
30/09 AL 31/10 EL 
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.694,76

999407905106 1195-
PMR001N0428578

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
ESCORPORA JTO 
Nº11 DEL 31/08 AL 
30/09 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

165,50

086164352589 0130-
PMR001N0449797

27/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESPORTS  
C/POLIESPORTIU 
S'ARENAL DEL 
14/08 AL 21/10 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

234,71

999407862766 1083-
PMR001N0423027

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP 
C/JUPITER 30B 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

738,63

999407868238 1216-
PMR001N0439868

15/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
PLAÇA MAJOR S/N
DEL 08/09 AL 14/10
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.040,88

999407912871 1205-
PMR001N0433582

09/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
ALMIRALL VIERNA
JTO 13A DEL 31/08
AL 01/10 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

441,63

999407867690 1216-
PMR001N0429498

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
ANTONI 
TORRANDELL S/N 
DEL 31/08AL 01/10 
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

505,38

084006509405 0661-
PNR001N0328043

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
RONDA SENADOR
ANTONI RAMIS 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

459,34

084006926800 0137-
PNR001N0326790

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
NICOLAU 
TABERNER 
FRENTE 45 DEL 
01/09 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

545,63

999407925984 1600-
PMR001N0436350

13/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA AG  C/
CONSTITUCIÓ 6 
BAIXOS DEL 30/09 
AL 08/10 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

198,20

999407919326 1216-
PMR001N0455713

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESPORTS C/ 
AV.EUROPA 
POLIESPORTIU 
DEL 30/09 AL 31/10
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

3.145,46

999407925984 1594-
PMR001N0428581

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA AG C/
CONSTITUCIÓ 6 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

809,59



999407923573 1220-
PMR001N0455716

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA AG C/
TERRAL 41 LOCAL
3 DEL 30/09 AL 
31/10 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

763,64

999407868812 1201-
PMR001N0439291

15/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA AG C/
MARIA ANTONIA 
SALVA 50 LOCAL 
OFICINA DEL 
18/09 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

266,08

999407867327 1216-
PMR001N0455706

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESCOLA C/PÇA 
RUFINO CARPENA
DEL 30/09  AL 
31/10 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.447,83

999407869455 1328-
PMR001N0421778

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
CARRETERA 
ENDERROCAT S/N
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

358,51

050002544439 0961-
SPR001N0368804

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/SANT MIQUEL 
(31-08-2020 - 30-
09-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

301,19

084006489812 0646-
SNR001N0169542

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/BETLEM (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

118,27

084006832241 0230-
PNR001N0334646

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
GRUP ESCOLAR 
ESQ FRANCESC 
AULET DEL 31/08 
AL 30/09 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

787,76

084006890971 0180-
PNR001N0325989

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
GARROVER 2 DEL
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

812,70

050002264031 0970-
SMR001N0105293

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA C/ 
ESCULLS (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

199,24

999414224898 1173-
SLR001N0047337

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/SANT PAU (30-
09-2020 - 31-10-
2020) ESCOLETA 
3211

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

1.875,94

086163482220 0235-
PPR001N0147192

26/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESPORTS C/AV. 
EUROPA 
MUNICIPAL 
VESTUARIS DEL 
21/08 AL 19/10 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

183,69

999407844833 1269-
PMR001N0423024

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
AMETLLER ET 
ATENENA DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

278,78

999407825531 0723-
PMR001N0425330

07/10/2020 ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/

ES-A2802343-0 ENDESA ENERGIA
S.A.U.

173,66



SANT BARTOMEU 
S/N DEL 31/08 AL 
30/09 DEL 2020

999407861855 1104-
PMR001N0423026

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
ANTONI 
TORRANDELL S/N 
DEL 31/07 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

947,03

050002042004 0841-
SPR001N0368831

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/ISAAC PERAL 
(31-08-2020 - 30-
09-2020) AIGUA - 
161

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

379,90

050002062014 0956-
SPR001N0368602

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/NOGUERA (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

305,97

999407830670 1087-
PMR001N0430254

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
PLAÇA STA 
CATALINA TOMAS 
S/N DEL 31/07 AL 
30/09 DEL  2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

123,35

050002290217 0844-
SPR001N0367797

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA URB 
TOLLERIC (31-08-
2020 - 01-10-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

144,16

999407906093 1211-
PMR001N0421780

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
MIQUEL SALVÀ 
JTO N0 35 DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

295,28

050002050256 0985-
SMR001N0106203

07/10/2020

ENEGIA 
ELÈCTRICA 
C/TAMARINDE (31-
08-2020 - 01-10-
2020)EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

88,23

999407920549 1216-
PMR001N0455714

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESCOLETA C/ 
SANT BARTOMEU 
75 DEL 30/09 AL 
31/10 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.360,33

050002635111 0955-
SPR001N0368809

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/MAJOR (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

225,31

050001983654 0957-
SPR001N0369002

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
PLAÇA REINA 
MARIA CRISINA 
(31-08-2020 - 30-
09-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

333,48

050001971596 0648-
SNR001N0166268

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/FORMENTERA 
(31-08-2020 - 30-
09-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

290,98

050001993316 0981-
SPR001N0368570

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
PLAÇA LA DE 
LLUNA (31-08-2020
- 30-09-2020) EP-
165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

223,55



012159670056 0311-
PMR001N0428694

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
CULTURA C/BISBE
ROIG 65 LOCAL 
RESTAURANT DEL
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

162,68

084006827818 0243-
PNR001N0326279

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
CULTURA 
C/PAREL RIPOLL 2
CLÀUSTRE DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

804,66

999407867097 1366-
PMR001N0421777

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA AG C/
FIRA 14 DEL 31/08 
AL 30/09 DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

559,42

050002034048 0967-
SPR001N0371299

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/SERRETA (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

158,75

050008291817 1018-
SPR001N0371685

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/MONGES 6 (31-
08-2020 - 30-09-
2020) CULTURA 
334

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

292,02

050001998354 0543-
SNR001N0165760

02/10/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/PARE RIPOLL 
(30-08-2020 - 29-
09-2020) AG-920

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

93,28

050001995882 0986-
SPR001N0371262

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
RECALDE Nº4 DEL
31/08 AL 20/10 DEL
2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

103,64

999416864435 1160-
PPR001N0149717

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESPORTS  
C/MATEU 
MONTSERRAT 
CAMP DE FUTBOL
DEL 30/09 AL 31/10
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

3.053,14

999408182619 1209-
PMR001N0424392

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA AIGUA
C/ POLÍGON 43 
129 CNO.DE 
S'AGUILA DEL 
01/09 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

235,21

050002023397 0641-
SPR001N0394067

26/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/GRAN I 
GENERAL 
CONSELL (17-09-
2020 - 20-10-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

197,61

050001970803 0655-
SNR001N0165759

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/PLAÇA 
ESPANYA 61 (30-
08-2020 - 29-09-
2020) OCUPACIÓ

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

81,95

050002241663 0817-
SPR001N0368644

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/PICASSO (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

304,19



050001980674 0940-
SPR001N0369090

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/MARIA ANTONIA
SALVA (31-08-2020
- 01-10-2020) EP-
165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

351,14

999430304071 1104-
PPR001N0136035

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
URB. PUIG DE 
ROS ALDO 
SECTOR 4 DEL 
31/08 AL 30/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

493,01

050001960246 0960-
SPR001N0372038

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/BAHIA BLANCA 
(31-08-2020 - 01-
10-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

167,06

999385152568 0903-
SPR001N0376118

08/10/2020

GAS C/SANT 
BARTOMEU 75 
(02-09-2020 - 29-
09-2020)  
ESCOLETA 3211

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

14,35

999407909115 1389-
PMR001N0428579

08/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/ 
PLÇA ESPANYA 12
CASA 
CONSISTORIAL 
DEL 31/08 AL 30/09
DEL 2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

198,04

050001985987 0995-
SNR001N0167626

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/GARONDA (31-
08-2020 - 30-09-
2020) EP - 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

207,06

050006821458 0827-
SPR001N0393552

23/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/GALIOTA (20-09-
2020 - 21-10-2020) 
EP- 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

38,16

050002267956 0968-
SPR001N0371981

07/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/MARIA ANTONIA
SALVÀ (31-08-2020
- 30-09-2020) EP- 
165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

287,73

050002047494 0986-
SPR001N0368571

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/MERCURI (31-
08-2020 - 30-09-
2020) 165-EP

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

246,10

050001958277 0846-
SPR001N0392808

23/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/AGUILA (20-09-
2020 - 20-10-2020) 
EP - 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

25,17

086163474631 0379-
PPR001N0135274

02/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
ESPORTS C/ AV. 
EUROPA- 
PISCINES DEL 
02/09 AL 29/09 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.081,93

999407843903 1180-
PMR001N0423023

06/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA EP C/
COSTA I LLOBERA
S(N DEL 31/08 AL 
30/09

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

330,33

050002054037 0970- 06/10/2020 ENERGIA ES-B8284682-5 ENDESA ENERGIA 365,37



SMR001N0105288

ELÈCTRICA 
C/CALA PI  (31-08-
2020 - 30-09-2020) 
EP -165

XXI 
COMERCIALIZADO
RA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

999416863368 1175-
PPR001N0149716

02/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
COL.LEGI C/ 
PINSA-TORD DEL 
30/09 AL 31/10 DEL
2020

ES-A2802343-0
ENDESA ENERGIA
S.A.U.

1.801,88

AY2020-428 31/10/2020
SERVEI BUS EMT -
OCTUBRE 2020

ES-A0715251-5

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
TRANSPORTS 
URBANS DE 
PALMA, S

11.457,48

NUM. FACTURAS: 248

IMPORTE TOTAL: 609.580,71

PROPOSTA DE MES, RELATIVA AL SUPORT AL COL·LECTIU DELS AUTÒNOMS
La portaveu del grup MES, Sra. Maria Barceló llegeix la proposta de resolució presentada pel seu
grup que textualment diu el següent:

Des de l’inici de la pandèmia un dels col·lectius més castigats per la crisis econòmica és el dels
treballadors  autònoms.  En  el  cas  del  les  Illes  Balears  hi  hem  d’afegir  que  molts  d’aquests
treballadors autònoms ho son de temporada ja per a la majoria la seva facturació va lligada a la
temporada  turística,  son  els  anomenats  autònoms  temporals.  Aquests  autònoms  son  molt
habituals a Mallorca i molts cops oblidats per les institucions.

Això ha fet que siguin molts els professionals que fa pràcticament un any que no tenen ingressos.

El govern de les Illes Balears juntament amb els consells i alguns ajuntaments han posat en marxa
ajudes per autònoms.

Podríem dir que les administracions locals, insulars i autonòmiques estan fent feina per ajudar al
teixit empresarial del país.

Ara bé, des del govern de l’estat els treballadors autònoms no han rebut pràcticament cap suport.
El govern de l’estat és qui cobra els rebuts de la Seguretat Social i la major part dels impostos que
paguen els treballadors autònoms, per tant és qui ho té més fàcil per donar una mà al col·lectiu.

Tal i com estan les coses també seria un bon moment per repensar el sistema de cotitzacions a la
Seguretat  social  per  tal  de fer-lo  més just  i  equitatiu.  S’haurien  de tenir  en compte  diferents
variables com facturació o treballadors empleats.

Més per Llucmajor considera que el recolzament als petits empresaris autònoms és vital per tal de
donar  continuïtat  al  nostres  teixit  comercial  i  econòmic i  en  conseqüència  proposa  al  Ple  de
l'Ajuntament de Llucmajor l’adopció dels següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de l’estat a congelar els rebuts de la
seguretat  social,  mentre  es  revisa  el  sistema,  i  a  tornar  el  que  -els  increments  que
pertanyen  al  prorrateig  de  tot  el  2020  -ha  pujat  el  mes de  novembre  als  treballadors
autònoms.
Segon.  L’Ajuntament  de  Llucmajor  insta  al  Govern  de  l’estat  a  promoure  els  canvis
legislatius necessaris  per  tal  que les cotitzacions dels treballadors autònoms siguin  en
funció de la facturació i les variables que se trobin oportunes per tal de fer el sistema més
just i equitatiu.



Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de l’Estat a considerar i crear la figura
de l’Autònom discontinu/temporal atenent  al tipus d’autònom específic del  Turisme molt
habitual a les Illes Balears.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 18 de novembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup donarà suport
a la proposta, ja que consideren que en aquests moments de pandèmia tot el que sigui donar
ajudes a totes les empreses els hi pareix correcte, però sobretot als autònoms.

La Sra. Maria Francisca Lascolas (PP), en nom de l’equip de govern, diu que donaran suport a la
proposta.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà en contra de la
proposta,  ja  que  es  tracta  d’instar  a  una  altra  administració,  per  tant  l’ajuntament  no  té
competència.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, i vol comentar la
feina que estan fent tant l’equip de govern, com el Partit Socialista i UP, per dur endavant millores,
tant en la cotització dels autònoms com a ajudes directes que segurament arribaran els pròxims
mesos.

La Sra. Barceló agraeix als grups que donen suport a la proposta i a veure si això serveix per
millorar aquesta situació. 

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 19 vots a
favor  (PP,  CS,  ASI,  PSOE,  MES,  UP,  PI,  Sr.  Pastor  i  Sr.  Domínguez)  i  2  vots  en  contra
(LLIBERTAT LLUCMAJOR) per majoria s’aprova la proposta en els termes que apareix redactada.

PROPOSTA DE MES, RELATIVA AL SUPORT A L’ASSOCIACIÓ ASJUBI40A ASSOCIACIÓ
DE JUBILATS AMB MÉS DE 40 ANYS COTITZATS
La portaveu del grup MES, Sra. Maria Barceló llegeix la proposta de resolució presentada pel seu
grup que textualment diu el següent:

Atès  que  actualment  s’ha  posat  damunt  la  taula  per  part  de  la  comissió  parlamentària  de
l’anomenat “Pacto de Toledo” de les 20 recomanacions per fer viable el sistema de pensions de la
seguretat social a on s’hi discuteix el seu futur, s’ha obert un debat per part d’algunes associacions
com ASJUBI40 (Associació de Jubilats amb més de 40 anys cotitzats) per donar a conèixer i que
se contempli la inclusió a debat d’aquesta comissió, i l’eliminació dels coeficients reductors per
jubilació anticipada a qui hagi tengut llargues carreres de cotització (de més de 40 anys).

El canvi de model productiu i tecnològic, la passada crisi financera de l’any 2008 i l’actual crisi que
patim a causa de la Covid19, són factors que han provocat un increment de treballadors de més
de 55 anys a les llistes de l’atur, sense cap possibilitat d’incorporar-se de nou al mercat laboral i
veient com, havent superat els anys de cotització màxima per poder cobrar el 100% de la base
reguladora per la qual han cotitzat, poden perdre fins un 40% del que els hi pertocaria en cas de
jubilació  anticipada.  Això seria  un  autèntic  cas d’INJUSTÍCIA SOCIAL,  abocant  així  a  aquest
col·lectiu a la pobresa crònica.

Per això,  des del  Grup Municipal  de MÉS per  Llucmajor  proposam al Ple de l'Ajuntament de
Llucmajor l’adopció dels següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor  dóna suport i fa seves les reivindicacions del col·lectiu
ASJUBI40 per l’eliminació dels coeficients reductors, EN TOTS ELS CASOS, per jubilació
anticipada per tots els règims de la Seguretat Social a les llargues carreres de cotització de
més de 40 anys.
Segon.  L’Ajuntament  de Llucmajor  es compromet a comunicar  aquest  acord de ple al
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a l’associació ASJUBI40, així com a la
presidència de la Comissió Parlamentària pel Pacte de Toledo.



L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 18 de novembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), comenta que com ja han dit en
l’anterior proposta el seu grup donarà suport a tot el que sigui donar ajudes en aquests temps de
pandèmia.

La Sra. Maria Francisca Lascolas (PP), en nom de l’equip de govern, diu que donaran suport a la
proposta.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà en contra de la
proposta,  ja  que  es  tracta  d’instar  a  una  altra  administració,  per  tant  l’ajuntament  no  té
competència.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el seu grup donarà suport a la proposta.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 19 vots a
favor  (PP,  CS,  ASI,  PSOE,  MES,  UP,  PI,  Sr.  Pastor  i  Sr.  Domínguez)  i  2  vots  en  contra
(LLIBERTAT  LLUCMAJOR)   per  majoria  s’aprova  la  proposta  en  els  termes  que  apareix
redactada.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL   COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
PRESSUPOSTARI 2019 DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR.

El Compte General de l’exercici pressupostari 2019 va ser format per la Intervenció, d’acord amb
l’assenyalat  al  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  i  a  la  Instrucció  de
Comptabilitat  de l’administració local  de 2013,  aprovada per  l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model normal de comptabilitat local. Compren els
estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Llucmajor, els estats i Comptes Anuals de l’Organisme
Autònom “Residencia de persones majors”.

Els estats i comptes anuals de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms, recullen a la vegada la
següent informació:

- Balanç.
- Compte del resultat econòmic patrimonial.
- Estat de liquidació del pressupost.
- Estat de fluxos d’efectiu.
- Estat total de canvis al patrimoni net
- Memòria

ANNEXES:
- Actes d’arqueig.
- Comprovants bancaris de les existències de tresoreria.

També s’inclouen els justificants de saldos de tresoreria a data de tancament de l’exercici. 

La Compte General de l’any 2019 ha estat exposada al públic per un període de 15 dies, durant
els quals i vuit més, els interessats podien presentar reclamacions, objeccions u observacions.

El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que vol agrair la feina del tècnics, perquè saben el que costa
dur endavant en compte general, i el vot del seu grup serà d’abstenció.

Transcorreguts els terminis, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP,
CS, ASI, LLIBERTAT LLUCMAJOR, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i 9 abstencions (PSOE, MES, UP
i PI) per majoria s’adopta el següent acord:



Primer. Aprovar  definitivament  el  Compte  general  de  l’exercici  2019,  acompanyat  dels
informes de la Comissió i els justificants de saldos de Tresoreria.

Segon.  Rendir  a  la  Sindicatura  de  Comptes  de  les  Illes  Balears,  el  Compte  General
aprovat.

PROPOSTA DE LLIBERTAT LLUCMAJOR RELATIVA A LA DEFENSA I  PROMOCIÓ DEL
DRET A VOT DELS RESIDENTS ESTRANGERS DEL MUNICIPI
El Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), llegeix la proposta presentada pel seu grup que 
textualment diu el següent:

EXPOSAM
Que el terme municipal de Llucmajor compta amb un total de 36.914 veïns empadronats segons el
Padró a data de l'1 de gener de 2019.
Que d'aquest total: un 9,30% (3.444) són veïns amb nacionalitat de països membres de la Unió
Europea, un 2,70% (990) són veïns de nacionalitat de països d'Àfrica, un 2,30% (847) són veïns
de nacionalitat de països d'Amèrica del Sud, un 0,80% (278) són veïns de nacionalitat Europa
però no membres de la Unió Europa, i un 1,30% (470) són veïns d'altres nacionalitats.
Que els veïns empadronats amb les següents nacionalitats tenen el dret a votar en les eleccions
municipals: 

Bolivia

Cabo Verde

Chile

Colombia

Corea del Sur

Ecuador

Islandia

Noruega

Nueva Zelanda

Paraguay

Perú

Trinidad y Tobago

Países miembros de la Unión Europea.

Que aquests veïns gaudeixen del dret a poder votar en les eleccions municipals, a causa dels 
Acords de Reciprocitat subscrits entre el nostre país i el seu. Aquesta informació es pot verificar 
en la pàgina web de la Junta Electoral Central (JEC).
Que en el cas dels veïns amb nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, també tenen el 
dret a donar-se d'alta en el cens electoral per a votar en les eleccions europees.
Que totes aquestes nacionalitats han de sol·licitar voluntàriament l'alta en el cens electoral per a 
poder gaudir dels seus drets. 

Que actualment hi ha un gran desconeixement entre la població estrangera que poden exercir el 
dret a vot en les eleccions municipals, i en el cas dels residents de la UE en les eleccions 
europees; i que per a poder votar, han de manifestar la seva voluntat d'exercir el dret sufragi actiu 
a Espanya.
Que actualment l'Ajuntament no convida, ni informa els veïns de les nacionalitats indicades 
anteriorment, sobre aquest dret, i per tant aquests veïns mai exerceixen el seu dret al sufragi 
universal en les eleccions anteriorment indicades.
Que dins de les competències de caràcter municipal, aquests veïns tenen el dret a presentar 
l'escrit indicant la voluntat a exercir el seu dret a sufragi actiu a Espanya, en les Oficines d'Atenció 
Ciutadana (OACS).
Que l'Ajuntament té el deure de tramitar l'escrit cap a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per a la 
seva inclusió en el cens electoral. 

Que l'Ajuntament té el deure de tramitar l'escrit cap a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per a la 
seva inclusió en el cens electoral. 



Davant les dades exposades, sol·licitem:
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, ofereixi als veïns que s'empadronen en el nostre municipi 
i siguin nacionals de Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, l'Equador, Islàndia, 
Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú, Trinitat i Tobago, i tots els països membres de la Unió 
Europa; l'imprès i la informació necessària perquè puguin inscriure's en el cens electoral.
Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor, realitzi una ronda de contactes per correu amb els veïns ja
empadronats d'aquestes nacionalitats per a oferir-los la informació del punt 1.
Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, revisi anualment la llista de països amb Acords de 
Reciprocitat respecte al dret al sufragi actiu a Espanya, i davant una modificació (alta o baixa) i ho 
tingui en compte per als nous empadronaments.
Quart. Que l'Ajuntament de Llucmajor, instal·li un cartell en castellà, català, anglès i alemany, en 
grandària A3 en els taulons d'informació de les Oficines d'Atenció Ciutadana. Amb la finalitat 
d'informar sobre l'alta en el cens electoral per a residents estrangers.
Cinquè. Que l'Ajuntament de Llucmajor, comuniqui el present acord a través dels mitjans de 
comunicació, la pàgina web de l'Ajuntament i les seves xarxes socials. 

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 18 de novembre i una vegada
vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu partit dubte entre votar a favor o
abstenir-se i creuen que a nivell estatal, sí que es fa aquesta informació a tots els ciutadans que
puguin votar, i el que no acaben d’entendre és el punt de la proposta on diu que l’Ajuntament de
Llucmajor hauria de tenir una política més activa, ja que creu que l’ajuntament també informa, per
aixo tots els ciutadans d’aquelles nacions que tenen acord diplomàtic de poder votar també estan
ben  informats,  per  tant  demanaria  al  grup  LLIBERTAT LLUCMAJOR,  que  expliqui  a  que  es
refereix quan diu això, ja que si és donar més informació a través de les xarxes els hi pareix bé,
per tant esperaran l’explicació de LLIBERTAT LLUCMAJOR per donar el seu vot.

La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), explica que com ja digueren a la comissió informativa, respecte
a aquesta proposta i pel que fa l’aspecte tècnic, la postura del seu grup és negativa, ja que aquest
tema  està  en  mans  de  l’Institut  Nacional  d’Estadístiques  i  en  cap  cas  és  competència  de
l’ajuntament, per tant al no entendre del tot la proposta, el seu grup votarà en contra.

La Sra. Maria Barceló (MES), diu que des de MES per Llucmajor donaran suport a la proposta,
perquè creuen que en l’exposició de motius es demostra bastant bé la realitat, ja que aquesta gent
no sempre té tota la informació adequada i no volen dir amb això que tengui la culpa l’ajuntament,
però el que es demana en els punts de la proposta entra dins les competències de l’ajuntament i
tot el que sigui donar informació a aquesta gent perquè pugui exercir el dret que tenen ho veuen
bé.

El  Sr.  Eduardo E.  Zúñiga  (UP),  diu  que vol  expressar  el  vot  positiu  del  seu  grup  a  aquesta
proposta  i  també voldrien fer  una proposta  general  a tots  els  grups polítics,  en el  sentit  que
l’ajuntament faci un esforç perquè les diferents nacionalitats que resideixen en aquest municipi i
que tenen distintes llengües de les que xerram aquí, els hi transmetessin la informació que dona el
Ministeri respecte als terminis que tenen i així fer una vida més activa dins la política local.

El  Sr.  Bernadí  Vives  (PI),  diu  que el  seu grup s’abstindrà en aquesta proposta,  a pesar  que
entenen que la informació no és mai de demés, però xerrant amb els tècnics de la Casa, diuen
que està completament garantit el dret de vot de tots els residents del municipi i que la informació
que els hi arriba és la correcta.

El Sr. Crusat referent al que ha demanat el Sr. Estarellas, diu que el que pretén la proposta és
donar  més informació  sobre  els  seus  drets  als  veïns,  tant  empadronats  com no,  d’aquestes
nacionalitats, ja que el que han pogut observar des d’abans de les eleccions i ja des de dins
l’ajuntament  és  que  aquesta  informació  està  molt  poc  estesa  entre  els  veïns  d’aquestes
nacionalitats i tots els punts que hi ha a la proposta són competència de l’ajuntament.
Per acabar agreix els grups que han donat suport a la proposta.



Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a
favor (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP), 10 vots en contra (PP, CS, ASI, Sr. Pastor i
Sr. Domínguez) i 1 abstenció (PI), es produeix un empat. Tot seguit es fa una segona votació amb
la qual s’obté el mateix resultat, i en virtut del vot de qualitat del batle, que ha votat en contra,
queda desestimada la proposta.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP UP PER A FRENAR LA PROLIFERACIÓ DE LES
CASES D'APOSTES 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Dimarts passat 3 de novembre es va aprovar en el Consell de Ministres el nou Reial decret llei de 
Publicitat del Joc. Aquest RDL incorpora una sèrie de mesures molt importants com la prohibició 
dels bons de benvinguda, la limitació dels anuncis de jocs d'apostes i atzar i la prohibició dels 
patrocinis en equipaments esportius, entre altres. Tot això ve a acabar amb "la llei de la selva" 
existent que havia provocat el bombardeig constant de publicitat en tota mena de mitjans i espais 
publicitaris. 

Actualment hi ha uns 911.218 usuaris actius a les cases d'apostes, segons l'últim Informe 
Trimestral del Mercat del Joc Online (1T 2020, un 65´54% més que en el mateix segment de 2016,
sent alarmant en els sectors juvenils. No sols correspon a les apostes esportives, també a pòquer,
casino i bingos virtuals. A més, durant aquests últims anys la despesa en publicitat està sent molt 
important fluctuant entre els 300 i 145 milions. A Espanya hi ha més de mig centenar d'empreses 
amb llicència en el negoci online i presencial. 

El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental en les 
classificacions mèdiques i psicològiques, i que té especial incidència en els sectors poblacionals 
més precaris. Consisteix en la pèrdua del control del comportament en relació amb el joc que es 
caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones com a problemes acadèmics, 
laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc, així com al seu entorn més pròxim. A més, 
no hem d'oblidar que no fa falta ser un ludòpata per a tenir un problema amb el joc. S'estima que 1
de cada 4 jugadors que ha jugat en els últims 12 mesos presenta algun tipus de problema amb el 
joc (roba diners, s'endeuta, juga compulsivament...) 
Es tempta a la classe treballadora, que normalment no pot accedir a un treball estable donat 
l'enorme atur crònic, al fet que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No és 
estrany que en els barris i localitats on menys renda hi ha, sigui on les polítiques neoliberals, més 
efectes negatius causin a través de les cases d'apostes. Aquestes afecten especialment la 
joventut i als barris més humils, on la falta d'expectatives, d'un futur estable i la falta d'alternatives 
d'oci és el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides d'adrenalina on aconseguir diners sense 
esforç. 

Tampoc és admissible que les cases d'apostes augmentin dia a dia els seus beneficis i deixin a 
les famílies i al conjunt de la societat l'obligació de costejar íntegrament el tractament de les 
persones a les quals han enganxat. És de justícia, per tant, augmentar la contribució que els 
beneficis d'aquestes empreses han de fer al conjunt de la societat perquè es pugui tractar de 
manera eficaç a les persones addictes al joc i perquè es puguin investigar aquests mecanismes i 
prevenir futures addiccions, així com prendre mesures que posin fre a l'expansió d'aquesta mena 
de locals i garantir des de les institucions el dret a l'oci. 

De manera física o a través d'Internet, el que s'amaga darrere de cada aposta és el mateix: la 
falsa realitat que podem generar riquesa amb poc esforç. El que no compten, és que el benefici 
d'un dia és la pèrdua de l'altre, i que fins i tot aquesta pèrdua pot ser encara major. No és qüestió 
de sort que, en última instància, sigui l'amo de la casa d'apostes l'únic que guanyi, és qüestió de 
matemàtiques. 

És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social, econòmica i 
tecnològica de l'activitat del joc abans que es converteixi en una xacra sense retorn. A les Illes 



Balears ja s'ha iniciat aquest camí amb la moratòria de noves llicències de joc durant dos anys, 
mentre es redacta un Decret d'ordenació del joc en la nostra comunitat. 

Plantegem en aquesta moció una sèrie de mesures, a nivell municipal i supramunicipal, per a 
atallar aquesta problemàtica i garantir el dret a l'oci digne i accessible en tots els pobles i barris del
nostre país. 

Per tot això, el grup municipal d’Unides Podem proposa al Ple l'adopció del següent 

ACORD 
1. Instar el Govern de les Illes Balears que, en el marc de les restriccions sanitàries dutes a terme 
per motiu de la Covid-19, estableixi horaris de tancament i d'admissió de nous clients de les cases
d'apostes, casinos de joc i sales de bingo, més reduïts que els del sector de l'hostaleria, així com 
establir àmbits de col·laboració amb les entitats locals en el marc de les seves competències per a
aquest objectiu. 
2. Instar el Govern de les Illes Balears a mantenir la distància mínima de 500 metres lineals entre 
les cases d'apostes presencials i els centres educatius d'ensenyament obligatori, formació 
professional, universitària, centres de rehabilitació i hospitals i qualsevol altre centre d'ús freqüent 
de menors com ludoteques o parcs infantils. 
3. Instar el Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb els governs locals, al fet que posi en 
marxa centres socials gestionats directament per la joventut on puguin desenvolupar un oci digne, 
que potenciï el coneixement, l'esport i les arts. 
4. Instar el Govern de les Illes Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions de joc per a 
salons de joc o cases d'apostes presencials per a decréixer en el número d'aquestes. Concedint 
una llicència nova a canvi de tres baixes definitives. 
5. Estudiar la possibilitat de prohibir o restringir les terminals d'apostes esportives en salons de 
joc, bingos, casinos i bars. 
6. Instar el Govern de les Illes Balears que implementi regularment plans d'inspecció a les cases 
d'apostes presencials per a augmentar els controls i prevenir l'accés a les persones menors 
d'edat. Així mateix instar el govern local en col·laboració amb l'autonòmic, al fet que es realitzin 
programes de formació de la Policia Local sobre l'aplicació de la normativa i les infraccions més 
habituals relacionades amb les apostes i el joc. 
7. Instar el Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les entitats locals, a realitzar activitats
informatives en els centres educatius, en el marc de la prevenció d'addiccions generades pel joc i 
les apostes, per a informar dels riscos i problemes de salut pública. 
8. Instar el Govern de les Illes Balears que realitzi i publiqui informes periòdics sobre la localització
geogràfica de les cases d'apostes presencials atenent criteris socioeconòmics de la població local.
9. Instar el Govern de les Illes Balears a reconèixer la ludopatia i altres addiccions derivades del 
joc patològic com a problema de salut pública i garantir els recursos públics en els plans de 
prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el marc del sistema públic de salut amb l'objectiu 
d'accelerar l'accés i millorar la qualitat del servei. 
10. Instar el govern local que, a través de les ordenances de publicitat, reguli l'eliminació de 
qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic d'aquesta mena d'establiments, cenyint-
se exclusivament als cartells del propi local incloent únicament el nom i sense cap mena de 
publicitat. 
11. Instar el govern local a dur a terme modificacions en el PGOU per a introduir limitacions 
urbanístiques a la implantació de locals d'apostes en zones residencials, amb l'objectiu de reduir 
de manera dràstica la distància entre les cases d'apostes amb els centres esportius, culturals, 
educatius i d'oci juvenil. 
12. Instar el govern local que sol·liciti als equips de futbol locals i als seus jugadors a col·laborar 
perquè no s'identifiqui l'esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat social, eliminant 
la publicitat de les cases d'apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i no signant 
convenis de col·laboració ni patrocinar a entitats esportives que facin publicitat de les cases 
d'apostes. 
13. Instar el govern local a garantir el dret a la cultura i l'esport, mitjançant l'impuls d'activitats i 
centres artístics, culturals i esportius accessibles per al conjunt de la població sense que pugui 
operar cap mena de discriminació socioeconòmic. 



 
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 18 de novembre i una vegada
vist el dictamen el Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) comenta respecte a la proposta que presenta el seu
grup, que la proliferació d’aquest tipus d’activitats comporten un perill, ja que està afectant a les
persones més febles i que tenen més dificultats econòmiques i que s’aferren a una possibilitat que
al final es converteix amb un gran problema familiar i des del seu grup volen evitar que es proliferi
aquesta gravetat social que suposen les cases d’apostes.

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, ja que creuen
que aquest és un greu problema i sobretot per la gent de classe més humil i crea ludòpates i ja es
va fer  una llei  a nivell  estatal  per  allunyar  aquests llocs dels col·legits,  per  tant  els hi  pareix
correcta la proposta.

La Sra. Maria Francisca Lascolas (PP), diu que el seu grup s’abstindrà a aquesta proposta, ja que
a l’haver-hi  tants de punts,  n’hi  ha que hi  estan a favor i  d’altre no tant,  a més ja  hi  ha una
moratòria del Govern en la que si està fent feina i per tant volen veure com quedarà.

El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que el seu grup comparteix plenament el que ha dit el Sr.
Zúñiga, ja que creuen que les cases d’apostes s’han de regular de manera més estricta del que
està actualment, perquè ha revingut una nova addicció que afecta seriosament a la societat en
general i concretament als joves i a classes humils i per aquests motius el vot del seu grup serà
favorable.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el vot del seu grup serà favorable, ja
que estan totalment d’acord en que s’han de revisar les ordenances per combatre la ludopatia,
que és un trastorn que afecta  a persones de totes les edats i  causa grans sofriments tant  a
l’afectat com a les seves famílies, per tant creuen que amb aquest tema s’ha de ser valent i des de
l’ajuntament dins les seves competències s’han de  prendre mesures al respecte.  

El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que l’ajuntament no té les competències d’aquest assumpte i que
el Sr. Zúñiga ho ha de saber millor, que les competències les té el Consell Insular, per tant el seu
grup votarà en contra.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup s’abstindrà a la proposta, ja que estan completament
d’acord amb el punt 3 i amb altres, però en canvi hi ha punts que en l’exposició de motius ja diuen
que està regulat per un decret llei allà on no es podrà fer publicitat a segons quins llocs i  els
equips  esportius,  però  després  hi  ha  altres  punts  que  demana  que  els  equips  esportius  de
Llucmajor no facin publicitat, per tant demanen una cosa que ja està regulada.
També diu que es veritat que la ludopatia és una lacra, però també ho és la quantitat de gent que
es mor per tabaquisme i per alcoholisme i no es tanquen ni els estancs ni els bars. Creuen que
hagués pogut ser una proposta un poc més perfilada i en menys punts i més concrets.

El  Sr.  Zúñiga agraeix  les  votacions dels  distints grups i  diu que espera que la  proposta  vagi
endavant.

Tot seguit  se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MES, CS,
LLIBERTAT  LLUCMAJOR  i  UP),  3  vots  en  contra  (ASI,  Sr.  Pastor  i  Sr.  Domínguez)  i  6
abstencions (PP i PI) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes que s’acaba de
transcriure.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REFORMA I ADAPTACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE
PERSONES MAJORS DE LLUCMAJOR

• És de tots conegut que la residència de persones majors de Llucmajor, situada al núm. 49 del
carrer de la Font, és una institució molt estimada per la gent del poble, que tots la sentim com a
pròpia,  i  es pot  considerar  que el  sentir  majoritari,  sinó unànime,  de la  població,  és poder-la
mantenir  en  actiu  i  a  ple  rendiment  per  seguir  donant  servei  a  les  persones  majors  que  el



necessiten. El fet que l’edifici en el que s’ubica la Residència provingui de la donació altruista
d’una ciutadana llucmajorera, accentua més encara aquesta percepció i aquest sentiment. 

• També és notori que l’evolució normativa dels darrers anys ha fet que les exigències o requisits,
tant a nivell d’equipament i instal·lacions, com de prestació del servei amb mitjans humans, hagin
augmentat molt, de manera que el model actual de prestació, no és viable. 

• En aquest sentit, en el mandat 2015-2019 des de l’Ajuntament ja es van fer passes per cercar la
implicació  d’altres  administracions  per  poder  reformar  l’edifici  i  adequar-lo  a  les  necessitats
actuals, fins al punt que el Ple de la corporació l’any 2018 va aprovar un conveni de col·laboració
amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i  Assistencials de les Illes Balears, integrat per la
Conselleria d’Afers Socials del Govern Balear i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Aquest conveni
no s’arribà a firmar ni executar, però des de l’Ajuntament l’any 2019 es va dur a terme una primera
passa amb la demolició de la casa situada al carrer de Sant Miquel, per solucionar problemes
d’accessos amb vehicles d’emergència. 

• L’actual equip de govern, sorgit després de les eleccions de 2019, ha dut a terme un procés de
negociació amb el Govern Balear, l’IMAS i el Consell de Mallorca, i s’ha aconseguit un compromís
per tal de dur a terme la reforma integral de l’edifici i la seva posterior integració a la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència, i continuar així mantenint l’edifici destinat al servei de residència de
persones majors. 

• L’esborrany que ara es presenta a aprovació és la culminació d’aquesta negociació, i ha estat
objecte d’informe, correcció i fiscalització per part de Secretaria i d’Intervenció. 

• L’objecte d’aquest Conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament, el Consorci i el Consell
de Mallorca per a la reforma de l’immoble esmentat, amb la finalitat que permeti el  servei  de
residència per a les persones majors dependents. En concret es tracta de: 
Cedir l’ús de l’immoble on s’ubica la Residència al Consorci per a la seva reforma.
Tenir un projecte de reforma integral per a la residència i fer les obres i demolicions necessàries
de la segona fase. Aquest projecte es desenvoluparà en tres fases:
1ª Fase. Projecte d’execució de la reforma integral de la residència que ha de contemplar obres en
dos trams.
2ª Fase. Obres del primer tram. Aquesta fase inclou la contractació de les obres corresponents a
l’adaptació  d’11  places  a  la  normativa  vigent  de  centres  residencials  per  a  persones  majors
dependents i l’execució de les obres corresponents a aquesta fase.
3ª Fase. Contractació i execució del segon i darrer tram d’obres. Aquesta fase incorpora el total
d’obra  pendent  descrita  al  Projecte  de  reforma.  Un  cop  finalitzada  aquesta  segona  fase  la
Residència tindrà totes les seves places autoritzades per a persones dependents.

• Es preveu que el  Conveni tingui un import  màxim d’1.150.000 €, que inclou la totalitat  de les
despeses corresponents a la primera i segona fase, i inclou honoraris de redacció de projecte,
projectes complementaris (seguretat i salut, instal·lacions, etc.), costos d’execució de les obres de
construcció, i costos d’equipament i mobiliari del primer tram. La tercera fase no té finançament
acordat en aquest conveni i no es pot determinar l’import màxim corresponent a ella atès que és
necessari disposar del projecte d’obra, que es concretarà a la fase primera. Mitjançant addenda al
present Conveni es determinarà les aportacions de les parts per fer front al cost de la tercera fase.

• El finançament de la primera i segona fase es farà per aportacions de les tres administracions
signants del conveni de la següent manera:
L’Ajuntament aportarà el 22% del total del cost previst que correspon a la quantitat de 250.000 €
en l’anualitat de 2021.
El Consorci aportarà el 65% del total del cost previst, que correspon a la quantitat de 750.000 € en
l’anualitat  de  2020,  corresponent  als  romanents  incorporat  al  pressupost  de  2019  en
desenvolupament dels acords del Consell de Govern de data 9 de juny de 2017 per el que s'ha
aprovat el Pla d'Actuació per a l’ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials.
El Consell de Mallorca aportarà el 13% del total del cost previst, que correspon a la quantitat de
150.000 euros.

• A l’art. 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es regulen
els  convenis,  i  es  defineixen  com  a  tals  els  acords  amb  efectes  jurídics  adoptats  per  les
administracions públiques entre si,  o amb subjectes de dret  privat  per  a un fi  comú. Un dels
requisits que exigeix la norma per a la subscripció de convenis, és que aquests han de millorar
l’eficiència de la gestió pública, i facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics. 



• Els articles 109 i següents del RD. 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de
béns de les entitats locals (RBEL), regulen l’alienació de béns patrimonials, però en aquest cas no
ens trobam davant d’un bé patrimonial, sinó demanial (de servei públic), ni tampoc no ens trobam
davant d’una alienació per cessió de la titularitat del bé, sinó davant d’una simple cessió d’ús.
Aquests tipus de cessions no estan expressament previstes en la normativa, i la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal  i  de règim local de les Illes Balears, només preveu a l’art.  130 la
regulació de l’anomenada mutació demanial interna o objectiva (canvi de destí del bé, a un altre ús
o servei públic, però sempre dins de la mateixa Administració), però no la subjectiva o externa
(canvi d'Administració pública titular del bé, però no de l'ús al qual està destinat). Per altra banda,
sembla bastant  absurd  haver  d'instruir  un  expedient  de  desafectació  del  bé per,  una vegada
alterada la seva naturalesa jurídica a bé patrimonial, procedir a la cessió del seu ús via articles
109 i següents del RBEL, més tenint en compte que es tracta d'una cessió d'ús i no de titularitat. 

• Per articular, doncs, la cessió d’ús pretesa, cal acudir a la via de l'article 137.4 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions públiques. Aquest article preveu l’alienació
d’immobles mitjançant adjudicació directa, entre d’altres supòsits, quan l’adquirent sigui una altra
Administració pública. Per tant, si la llei permet la cessió directa de la titularitat, més encara cal
entendre que permet la cessió directa de l’ús, quan la titularitat del bé roman a l’Ajuntament. 

• Per aplicació supletòria dels art. 109 del RBEL, cal entendre que la competència per a l’aprovació
del conveni és del Ple de l’Ajuntament i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres de la corporació. 
XIII.   En data 12 de novembre de 2020,  la ’interventora de la Corporació ha emès el corresponent
informe tècnic.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 18 de novembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que aquest és un conveni on
les conversacions per dur-lo a terme, varen començar en l’anterior legislatura i al tractar-se d’un
conveni bastant raonable, el seu grup li donarà suport.

El Sr. Gabriel Rojo (PP), diu que com bé ha comentat el Sr. Estarellas aquest assumpte ja ve de
l’anterior legislatura, per tant els hi agraeixen el treball realitzat i el que ha fet l’equip de govern ha
estat continuar en aquesta línia i intentant que en el conveni hi estiguin implicades les tres parts
que  firmen  per  poder  realitzar  aquesta  obra,  que  són  el  conveni  de  recursos  sociosanitaris,
l’Ajuntament  i  per  l’IMAS,  per  assumir  la  gestió  una  vegada  acabades  les  obres  i  dotar  la
residencia  dels  recursos  que  es  mereix,  ja  que  no  hi  ha  dubte  que  a  Llucmajor  tenen  una
residencia  de  gran  qualitat,  sobretot  assistencial  on  fan  una  gran  feina,  però  ja  és  hora  de
actualitzar la residencia amb el temps que estem.

La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el vot del seu grup serà a favor de la proposta, perquè
creuen que estan davant d’una bona notícia i com ja han dit els companys, es va fer molta feina a
l’anterior legislatura i  també celebrar que tant el Govern com el Consell  hagin apostat  per dur
aquest conveni que els ajudarà molt i que a partir d’aquí es puguin fer les coses el mes ràpid
possible. 

El  Sr.  Alexandro  Gaffar  (LLIBERTAT LLUCMAJOR),  diu  que  el  seu grup  donarà  suport  a  la
proposta i esperen que es facin les reformes per a la residència, millorant les instal·lacions i la
qualitat per les persones majors, i estaran atents per veure quan es fa la recepció per part de
l’IMAS.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que quan les coses són de sentit comú i necessàries com és aquesta
millora de la residència tots hi estan d’acord i van en la mateixa línia, cosa que és d’agrair, ja que
l’anterior equip de govern va apostar per això perquè era urgentíssim i l’actual equip de govern
segueix en la mateixa línia perquè és el més lògic i necessari, i desitjar com ha dit la Sra. Barceló
que tant de bo que es puguin accelerar les obres i poder-ho acabat aviat, perquè tots ho puguin
gaudir.

El  Sr.  Estarellas  diu  que aquest  tema és un plantejament  raonable i  està clar  que les obres
s’acabaran, però el que els preocupa una vegada acabat, és el model de gestió de la residència,



ja que si es cedeix al Consell hi ha un greu problema, que és amb el personal de la residència, ja
que tenen una mala informació de la situació en que quedaria aquest, per tant troben que és un
tema preocupant i demana si l’equip de govern ha pensat amb això, diu que saben que s’avancen,
perquè encara han de passar uns anys, però pensen que s’ha de començar a replantejar, ja que
és un tema que els hi preocupa.

El Sr. Rojo sobre el tema del personal de la residència diu, que ja ho han pensat i intentaran
defensar-lo al màxim, ja que com han dit abans, fan una feina extraordinària i fonamental i per això
tenen pensat negociar amb l’IMAS tot el possible perquè es quedin o s’integrin.

Una vegada acabades les intervencions i en virtut dels antecedents exposats se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord: 

Primer. Aprovar, en els mateixos termes que es redacta a l’expedient, el Conveni entre
l’Ajuntament  de Llucmajor,  el  Consorci  de Recursos  Sociosanitaris  i  Assistencials  de  les Illes
Balears, i el Consell de Mallorca, per reformar i millorar les estances de la Residència de Persones
Majors  de  Llucmajor  amb  la  finalitat  d’incorporar-les  a  la  Xarxa  Pública  d’Atenció  a  la
Dependència. 

Segon.  Designar el regidor de Serveis Socials, Dependència i Tercera Edat, Sr. Gabriel
Rojo Rodríguez,  i  el regidor  d’Urbanisme i  Medi Ambient,  Sr.  Guillermo Roig  Mascaró,  com a
representants de l’Ajuntament en la comissió mixta de seguiment i execució del Conveni, prevista
a la seva clàusula novena. 

Tercer. Facultar  el  batle  per  firmar  els  documents  necessaris  per  executar  el  present
acord. 

PROPOSTA  CONJUNTA  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  MES,  PP,  CS,  ASI,  PSOE,  UP,  PI,
LLIBERTAT LLUCMAJOR I EL SR. PASTOR I EL SR. DOMÍNGUEZ  SOBRE LA DECLARACIÓ
AMB  MOTIU  DEL  25  DE  NOVEMBRE  DE  2020  «PER  UNA  MALLORCA  LLIURE  DE
VIOLÈNCIES MASCLISTES». 
A continuació la Sra. Maria Barceló (MES), llegeix la proposta presentada conjuntament per tots
els grups municipals, i pels membres no adscrits Sr. Pastor i Sr. Domínguez, que textualment diu
el següent:

Des de l’any  1999 que l’ONU va declarar el  25 de novembre Dia Internacional  per  a l’Eliminació de la
Violència  contra les  Dones,  el  moviment  feminista  d’arreu  del  món i  moltes  institucions ens  feim ressò
d’aquesta data, alhora que refermam el nostre compromís en la lluita contra la violència envers les dones. 

Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la mateixa manera
que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de les seves parelles o ex-parelles. 

A més de ser  cada any la comunitat  autònoma amb la taxa de denúncia més elevada,  seguim sent  la
comunitat amb més incidència de violència de gènere. 
A Mallorca, enguany foren assassinades tres dones per les seves parelles o exparelles,  Lillemor Christina
Sundberg,  Habibe  Ismail  Emin i  Remedios  Cortés  Cortés.  Des de 2003  han  estat  assassinades  per  la
parella o exparella 38 dones a Mallorca. 

Més de la meitat de les víctimes residien en els nostres pobles. Construir-nos com a municipis cuidadors i
protectors, ser veïnats i veïnades atents a les necessitats de les dones del nostres poble és un compromís
ineludible. Cal construir pobles feministes, perquè la millor prevenció és la igualtat. 

Enguany s’ha publicat  la macroenquesta que fa periòdicament  la Delegació de Govern de Violència  de
Gènere,  en la qual  es constata  que la meitat  de les  dones de l’Estat  espanyol  ha patit  algun tipus de
violència masclista. I quasi una tercera part de les dones majors de 16 anys han patit violència física per part
d’un home. Fer front al masclisme que considera que pot disposar i agredir el cos de les dones, és una
tasca ineludible que tothom té en una societat democràtica. 

Prop del 7 % de dones han patit violència sexual i, d’aquestes, més d’un 90 % no la denuncia: per por, per
vergonya,  perquè massa sovint encara es jutgen les víctimes;  perquè massa sovint la pregunta és com
anava vestida i es carrega la responsabilitat sobre ella i no sobre l’agressor. 



Una de cada tres dones  a Espanya han  patit  violència física,  sexual  o  psicològica dins una relació  de
parella. Un 90 % de les dones que han patit violència tenia fills i filles, víctimes d’aquesta violència. També
n’hem de tenir cura. Els infants dels nostres pobles han de créixer en entorns segurs. 

Moltes d’elles han viscut més de 40 anys de maltractaments. De fet, un 20 % de les víctimes de violència de
gènere són dones grans. No podem consentir que les dones majors dels nostres municipis visquin i suportin
tota una vida de maltractament. Moltes, per por o per desconfiança, no comuniquen la situació de violència
que estan patint, per això és imprescindible seguir treballant per eradicar la violència envers les dones i
crear les xarxes i sinèrgies socials necessàries per vèncer-la i per apropar-nos a aquelles que la pateixen. 

I això vol dir també posar el focus en l’agressor, apuntar cap el culpable i no la víctima. Com va rompre la
relació? Amb qui es relacionava? etc. Són comentaris que de vegades sentim o llegim… seguim tolerant
justificacions velades que disculpen la reacció de l’agressor i que emmascaren el maltractament o l’agressió.

Davant  les  violències  masclistes  seguim  reaccionant,  convidam  tothom  a  reaccionar  i  en  refermam  el
compromís: 
Primer. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nines i a no
escatimar recursos per fer-hi front.
Segon. Ens comprometem a seguir treballant en el si de la Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure de
Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments i amb totes les institucions, creant sinèrgies
per eradicar les violències envers les dones i nines.
Tercer. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d’educació sexual, tant per a infants i joves, com
per a pares i mares.
Quart. Ens comprometem a donar suport i  crear sinèrgies amb les associacions i col·lectius de dones i
col·lectius feministes del nostre entorn, per fer front a les violències masclistes.
Cinquè. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant, perquè esdevinguin còmplices en la
lluita contra les violències masclistes.
Sisè.  Ens comprometem a posar atenció  especial  a la situació  de violència que pateixen moltes dones
grans, dels nostres municipis.
Setè. Ens comprometem a construir  des de tots els àmbits un poble i  una Mallorca feminista i  lliure de
violències masclistes.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 18 de novembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Bernadí Vives (PI), diu que vol expressar la seva satisfacció per
veure que tot el consistori en ple s’ha adherit a aquesta proposta, ja que tal vegada fa un any
hagués estat  més complicat  i  creu que són un exemple que quan les coses han  d’anar  cap
endavant són capaços de fer-ho.

El Sr. José Miguel Pastor diu que com bé ha dit el Sr. Vives l’any passat tal vegada no s’hagués
pogut treure aquesta proposta per unanimitat, també agreix al grup MES per haver-la presentada i
vol recordar als companys del  consistori  el canvi  de postura que ha fet,  perquè el  tenguin en
compte quan hagin de fer comentaris sobre ell o encasellar-lo en alguna extrema i banda, cosa
que agrairia, ja que està al costat del suport de la dona maltractada i per ell és un honor que
aquesta proposta pugui sortir endavant per unanimitat.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’aprova la proposta en els mateixos termes que s’acaba de transcriure. 

PROPOSTA  DE  LLIBERTAT  LLUCMAJOR  RELATIVA  A  PERMETRE  ALS  VEÏNS
REUTILITZAR MOBLES I JOGUINES DEPOSITADES ALS PARCS VERDS

EXPOSEM 
Que en el terme municipal de Llucmajor existeixen tres Parcs Verds situats en els nuclis principals 
de població (Llucmajor, s’Arenal i les Urbanitzacions).
Que als Parcs Verds els veïns i les empreses que estan donades d'alta en el padró de la Taxa 
d'Escombraries poden entrar i dipositar, seguint les restriccions indicades, un nombre determinat 
de residus reciclables.
Que en el cas de les persones físiques, aquestes poden dipositar mobiliari, així com joguines.
Que en el municipi, arran de la crisi recent, s'ha incrementat per les xarxes socials els grups per a 
regalar mobles que es portaran als Parcs Verds o el recollirà el servei de recollida a domicili. 



Que aquests grups han anat en augment arran de que no poden els veïns retirar mobles o 
joguines que estiguin dipositats als Parcs Verds, perquè no es permet actualment.
Que seria d'interès per a fomentar les tres erres; Reduir, Reutilitzar i Reciclar, especialment la de 
Reutilitzar, el permetre als veïns que compleixin els requisits per a poder entrar als Parcs Verds el 
poder emportar-se elements que es cataloguin i col·loquin temporalment en un espai a part.
Que gràcies a la solidaritat entre els veïns, tenint suport de l'Ajuntament, es podrà ajudar a aquells
que tenen dificultats econòmiques a l'hora de trobar mobiliari o joguines desgastades però encara 
amb vida útil.
Que per a evitar que aquest sistema per a fomentar la reutilització de mobles i joguines sigui 
abusat per determinats individus, es consideri establir límits i portar un registre de sortida. 

SOL·LICITEM
Davant les dades exposades, sol·licitem:
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, habiliti en els tres Parcs Verds un espai per a permetre 
als veïns dipositar objectes que estiguin encara en condicions acceptables d'ús i es permeti als 
veïns retirar-los, sempre signant i indicant amb el degut registre el que extreuen del Parc Verd.
Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor, faci una campanya de comunicació en les xarxes socials, 
el butlletí i la pàgina web, per a informar d'aquesta campanya per a promocionar la reutilització de 
mobiliari.
Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, comuniqui el present acord a través dels mitjans de 
comunicació, la pàgina web de l'Ajuntament i les seves xarxes socials. 

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 18 de novembre i  una
vegada vist el dictamen i el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que aquesta
proposta ve a rel de sol·licituds de diversos veïns, ja que a causa de la crisis actual estan tenint
problemes d’ingressos  i  comprar  un moble  o  una  joguina  pels  seus  fills  es converteix  en un
problema i és per això que presenten la proposta, per suposat que tot això estaria baix control;
esperen que vagi endavant i estan oberts a qualsevol esmena que es proposi. 

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup no acaba de veure clar de quina manera es
podria controlar, pensen que la idea és bona, però no saben si els tècnics han emès cap informe
favorable, per tant de moment el seu grup s’abstindrà.

La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), referent a aquesta proposta i atès al que diuen els tècnics de la
Casa, diu que el Govern Balear ja està fent feina en aquest sentit, de fet estan obligats a fer-ho i
es preparen convenis  amb empreses que es dediquen a aquest  tema, perquè ara mateix  fer
aquest sistema que es proposa és tornar a les pràctiques d’entrada i sortida de la gent, que és el
contrari al que havien aconseguit fins ara, evitar que només hi hagi gent que vagi a cercar, per tant
no dedicaran més efectius que no sigui per la recollida del fems, per tot això el vot del seu grup
serà en contra de la proposta.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Serra (MES),  diu que aquesta proposta demana el  mateix que la llei  i  a
continuació llegeix l’article 31 de la Llei de residus de les Illes Balears que diu textualment: « Totes
les deixalleries han d’incloure la recepció l’emmagatzematge selectiu de productes usats i residus
destinats a la seva reutilització o preparació per la reutilització, almenys ha de ser així per residus
d’aparells  elèctrics,  electrònics,  mobles,  tèxtils  i  altres en que així  es  faci  constar  en  la  seva
autorització,  ja  sigui  independent o mitjançant  acord dels  centres,  han de preveure incorporar
igualment les activitats necessàries per a la preparació i la reutilització».
Per tant diu que votar en contra del que diu la llei se’ls fa molt complicat i dubte molt que els
tècnics de la Casa els hi hagin dit que això no es pot fer. Per altra banda creuen que el que s’ha
de discutir és com s’ha de dur a terme, ja que ha de ser de manera ordenada i sense causar
perjudicis i a més la llei s’ha de respectar i dóna un termini per complir-la i al 19 de febrer del 2021
això ha d’estar, per tant esperen que en el nou plec que s’està redactant i que està a punt de sortir
i estigui inclòs aquest fet. Per tot això el seu grup donarà suport a la proposta.



El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el Sr. Serra li ha llevat l’argumentació, per tant no serà
reiteratiu, s’ha de complir la llei i han de trobar la manera de dur-ho endavant i esperen que s’arribi
a un acord, encara que sigui d’una manera consensuada amb els grups polítics.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup s’abstindrà, ja que no veuen clar comprometre una
cosa que és quasi  inviable, la llei els obliga a reciclar  i  reutilitzar,  però com tots saben tenen
empreses especialitzades perquè l’ajuntament no hagi de fer res, simplement és intermediari, i en
els parcs verds no es recicla res, sinó que després hi van les empreses intermediàries que són les
que fan la seva feina i en aquest apartat no tenen cap empresa que es pugui cuidar d’això, per
tant votar a favor d’una cosa que veuen tècnicament quasi impossible creuen que no té gaire
sentit, perquè o es controla molt bé, o si no és el destí d’una classe de màfies que s’aprofiten
d’aquestes coses que es deixen, i també es corre el perill de que els punts verds es converteixin
en uns abocadors descontrolats. 
També diu que l’idea de la proposta és bona, però com han dit els tècnic és inviable, ja que entre
altres coses es necessitaria més personal per controlar, i pensen que el que seria ideal, és xerrar
amb associacions que es dediquen a aquests temes i tal vegada es pogués fer un conveni amb
ells.

El Sr. Gaffar diu que tant el Sr. Vives com el Sr. Estarellas tenen raó amb el tema del control, ja
que és un assumpte que en el cas d’aprovar-se la proposta, la mateixa ho dur inclòs, ja que si no
hi ha un control es farà un mal us del proposat i quedaria la proposta bastant desvirtuada. 
Per altra banda vol agrair la intervenció del Sr. Serra que ha esposat el tema correctament i als
demés que han donat suport a la proposta.

El Sr. Estarellas diu que el Sr. Serra l’ha convençut amb la seva intervenció, i es veritat que han
de ser valents i ara la passa seria com s’ha de fer aquesta reutilització, abans ha dit que el seu
grup s’abstindria, però ara donen suport a la proposta.

La Sra. Bonet vol aclarir la seva intervenció d’abans, i diu que l’equip de govern ja sap que estan
obligats per llei, el que passa és que si voten a favor de la proposta, segons els tècnics no ho
podran dur  a  terme de manera immediata,  i  el  que han de fer  és  establir  convenis  amb les
empreses que es dediquen a aquests temes i el que no volen és que hi hagi tràfec de gent als
punts verds.

El Sr. Serra diu que a la proposta no s’ha posat cap data, la que si la posa és la llei, però del que
es tracta es de posar-se a fer feina en aquest assumpte, a més, aquest tema va en consonància
amb tota la normativa europea estatal que està sortint al respecte. Per acabar diu que s’ho pensin
perquè no hi ha alternativa, ja que la llei així ho diu.

El Sr. Zúñiga proposa que els portaveus dels grups polítics tenguin una reunió l’abans possible per
encarar la possibilitat de donar solucions al tema, i que segurament en trobaran, ja que tant el
Consell de Mallorca, com altres ajuntaments ho estant fent.

El Sr. Gaffar diu que com bé ha dit el Sr. Serra a la proposta no hi ha cap data, i quan duen les
propostes al ple és una voluntat política i posteriorment els tècnics diran la seva opinió al respecte,
per tant pensen que el que seria millor és que l’equip de govern donés suport a la proposta i
d’aquesta  manera,  donar  compliment  a  la  llei  i  demostrar  un  compromís  públic  en  aquest
assumpte. Diu que hi ha un assumpte important que és el del macro-contracte, ja que si es treu la
licitació i són els que han de gestionar els parcs verds, ja hi ha d’estar contemplat. 
També diu que el seu grup se suma a la proposta del Sr. Zúñiga sobre la reunió de portaveus, ja
que actualment hi ha bastants de temes que necessitarien un consens unànime.

El balte agreix la proposta del Sr. Zúñiga i diu que ho tendran en compte.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a
favor (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP), 10 vots en contra (PP, CS, ASI, Sr. Pastor i
Sr. Domínguez) i 1 abstenció (PI), es produeix un empat. Tot seguit es fa una segona votació amb



la ur s’obté el mateix resultat, i en virtut del vot de qualitat del batle, que ha votat en contra, queda
desestimada la proposta.

PROPOSICIÓ  DE  BATLIA  RELATIVA  A  L’APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE FACTURES.
El secretari comenta que en primer lloc s’ha de votar la ratificació d’aquest punt a la inclusió a
l’ordre del dia, ja que no es va poder dur a la comissió informativa i per tant no ha estat dictaminat.

Tot  seguit  se sotmet  a votació la ratificació a l’ordre del  dia i  amb 12 vots a favor (PP,  CS,
LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i amb 9 abstencions (PSOE, MES,
UP i PI), prospera per majoria.

Seguidament el secretari llegeix  la proposta que diu el següent:

Vist que l’expedient acreditatiu de despesa que s’ha presentat i que es relaciona, que tracten
despesa de servei que s’apliquen a un exercici distint al qual correspon reconèixer la obligació. Es
tracta d’una despesa que no ha estat conformada  per tècnic ni per regidor  corresponent.

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

Vist  l’informe  d’Intervenció  A-2020-391  d’omissió  de  fiscalització  d’aquest  expedient  i  de  la
necessitat  de  procedir  a  un  reconeixement  extrajudicial  de  la  despesa  per  responsabilitat
patrimonial de l’Administració

En conseqüència  se sotmet el  fons  de l’assumpte a votació  i  amb 12 vots  a favor  (PP,  CS,
LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i amb 9 abstencions (PSOE, MES,
UP i PI),  per majoria s’adopta el següent acord:

Primer: Aprovar el reconeixement extrajudicial de l’expedient de responsabilitat patrimonial
que s’adjunta i Convalidar l’omissió de la fiscalització.

APLICACIO
PRESSUPOSTARIA NOM APLICACIO

IMPORT (IVA
INCLOS)

PERCEPTOR

040000/920/2240000

Primas Seguro
Administración

General 300'€

Mapfre España,
Compañía de

Seguros  y
Reaseguros, SA

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

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

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de Batlia adoptades entre els dies 1 al 30
d’octubre de 2020 (de 2020003777 a 2020004339).

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) s’interessa per un decret on diu que Badia Blava
i Badia Gran, passaran a ser nuclis urbans de 30 km/h com a velocitat màxima, era per saber
l’origen de la idea i els terminis en que s’instal·laran els nous senyals.



El batle diu que aquest tema ho va sol·licitar l’Associació de veïns, ja que els hi digueren que hi
havia alguns carrers on els cotxes anaven més aviat que la velocitat permesa i des de l’ajuntament
a través de la policia es fan uns estudis per saber si és així i es va proposar aquest màxim de
velocitat. Per altra banda diu i no sap si encara de manera oficial, que l’inspector de la policia els
hi va dir que a partir de gener les zones residencial, en els carrers que no siguin avingudes es
limitarà la velocitat a 30 km/h.

DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE
L’EXERCICI 2019-2020
A continuació es dóna compte de la modificació del Pla anual de Control Financer d’Intervenció de
l’Ajuntament de Llucmajor de l’exercici 2019-2020, i la corporació es dóna per assabentada. 

ESTUDI  I  RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS QUE SIGUIN DECLARADES URGENTS EN LA
FORMA LEGALMENT ESTABLERTA
A continuació es veu la moció presentada pel grup MES relativa al  suport al poble sahrauí
davant l'escalada de la tensió a la zona del Guerguerat, que textualment diu el següent:

El poble sahrauí porta molts anys patint les agressions imperialistes del Regne del Marroc contra

l'antic Sàhara espanyol, sense que hagin pogut ser frenades per la manca d'una acció decidida

per part dels diferents governs espanyols i  de les institucions europees. A més,  el  Regne del

Marroc  incompleix  sistemàticament  els  acords  internacionals  tendents  a  la  celebració  d'un

referèndum  d'autodeterminació  al  Sàhara  Occidental  entre  el  poble  sahrauí  i  que  permetria

avançar en pau i llibertat cap a l’autodeterminació i el reconeixement de l’estat Sahrauí i posar fi

als més de 40 anys de diàspora i resistència en camps de refugiats. La violació dels drets humans

per  part  del  Marroc  és  constant  front  dels  drets  d'un  poble  que  se  sent  abandonat  per  les

institucions i els govern europeus.

Els sahrauís eren ciutadans espanyols i, malgrat aquest abandonament per part de les autoritats,

han comptat durant anys amb la majoritària solidaritat del poble de les Illes Balears i espanyol.

Tant a nivell insular com a nivell autonòmic, la societat de les Illes Balears ja ha mostrat el seu

suport a través de diferents iniciatives i projectes de solidaritat amb el poble sahrauí.

En les últimes setmanes s'ha produït un increment de la tensió al Sàhara. L'exèrcit marroquí s'ha

desplegat a la zona fronterera del Guerguerat, amenaçant les concentracions pacífiques del poble

sahrauí el qual sols reclama el seu legítim dret a un referèndum d'autodeterminació del Sàhara

Occidental  tal  com estableixen  les  resolucions  de  l’ONU.  Aquesta  situació  de  tensió  ha anat

augmentat fins arribar als successos de caràcter bèl·lic que donen suport a la finalització de l’alt

del foc i retornar a la casella de sortida amb un conflicte armat que sols fa que augmentin els

patiments d'un poble que només aspira a recuperar la seva llibertat i independència. Lamentam

que, després de tants d’anys de l’aprovació d’un pla de pau del 1991 de les Nacions Unides,

aquest continuï paralitzat a causa de l’actitud intransigent del Regne del Marroc, que ha impedit la

celebració d’un referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental.

Per tot això, proposam al ple de l’Ajuntament de Llucmajor els següents acords:

1.Exigim al govern de l'Estat a fer-se càrrec de les seves obligacions respecte a uns ciutadans

antigament espanyols i defensi els acords internacionals i els drets humans del poble sahrauí. Que

exigeixi, de la mateixa manera, als organismes internacionals el compliment per part del Regne



del Marroc dels acords internacionals i l'alliberament dels activistes sahrauís que romanen a les

presons marroquines.

2. Demanam al govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals com l'ONU i la Unió

Europea el compliment dels acords i l'activació del necessari referèndum d'autodeterminació del

Sàhara Occidental. Aquest referèndum s'haurà de celebrar amb la tutela efectiva de les Nacions

Unides,  amb  totes  les  garanties  democràtiques,  i,  a  través  d'una  pregunta  clara,  haurà  de

preveure la possibilitat de la independència per al poble sahrauí.

3.  Que,  davant  l'agreujament  de la situació  i  l'escalada de  la  tensió  a la  zona fronterera del

Guerguerat, el govern espanyol i la Unió Europea prenguin les accions polítiques i diplomàtiques

necessàries i per exigir al Regne del Marroc el respecte als drets humans i democràtics del poble

sahrauí  i  se  cerqui  l'única  una  solució  possible,  la  solució  política  i  pacífica  definitiva  per  al

compliment de les resolucions de l'ONU amb relació a l'autodeterminació del poble Sahrauí.

4. Demanam al govern espanyol que exigeixi a l'ONU nomenar a un Enviat Personal per al Sàhara

Occidental  —vacant  des  de  fa  més d'un any—,  i  a  la  Missió  de  les  Nacions  Unides  per  al

Referèndum al  Sàhara Occidental  (MINURSO)  renovar  el  seu mandat  amb competències  en

matèria de Drets humans i una clara vocació de protecció i promoció dels drets civils, polítics,

econòmics, socials i culturals de la població sahrauí.

5. Condemnam les accions de violació de l'alto el foc de 1991, a la zona fronterera del Guerguerat

i instem al Govern de l'Estat a fer el mateix, exigint la retirada immediata de les forces militars

presents i el cessament de les accions bèl·liques facilitant les condicions necessàries perquè es

reprenguin les negociacions entre representants marroquins i sahrauís per poder arribar la solució

pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes les resolucions de l'ONU respecte als

drets del poble Sahrauí..

A continuació la Sra Maria Barceló (MES), diu que el motiu de la urgència d’aquesta Moció es a
cause del conflicte que s’està vivint actualment a la zona del Sàhara. 

Abans de votar la urgència el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup
votarà en contra de la urgència, així com del fons de la moció, ja que aquest assumpte no es
competència de l’ajuntament, sinó d’altres administracions.

En primer lloc se sotmet a votació la urgència de la moció i amb 11 vots a favor (PSOE, CS, MES,
UP i PI), 2 vots en contra (LLIBERTAT LLUCMAJOR) i  8 abstencions (PP, ASI, Sr. Pastor i  Sr.
Domínguez) la qual prospera per majoria.

A continuació s’obri un torn d’intervencions i el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que en principi
per la situació que està experimentant l’antic territori espanyol, els hi pareix correcta la moció, ja
que és un estat pre-bèl·lic, per tant el seu grup donarà suport a la moció presentada tant pel grup
MES com pels grups que s’han adherit abans de presentar-la.

La Sra. Barceló explica que quan va proposar la proposta al grup de portaveus, tant el PSOE, UP i
PI, els hi digueren que es voldrien adherir a la proposta i la idea era demanar avui si es podrien
afegir aquests grups també com a proposants i així passaria a ser una proposta conjunta i si algun
grup més ho vol fer,  no tenen cap inconvenient  i  creuen que ara és el moment de dir-ho.  El
secretari diu que no hi ha cap inconvenient.

El  Sr.  Eduardo E.  Zúñiga (UP),  diu  que vol  agrair  al  grup MES per  haver  presentat  aquesta
proposta i ja ha aclarit l’adhesió del seu grup la Sr. Barceló.



Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a
favor (PSOE, CS, MES, UP i PI), 2 vots en contra (LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 8 abstencions (PP,
ASI,  Sr.  Pastor  i  Sr.  Domínguez)  per  majoria  s’aprova  la  moció  en els  mateixos  termes que
s’acaba de transcriure. 

A continuació es veu la moció  relativa  a  la  modificació  pressupostària  numero 32/2020 de
l’Ajuntament en la modalitat de crèdit extraordinari que textualment diu el següent:

L’Ajuntament de Llucmajor, va aprovar en data 27 de febrer de 2020, la liquidació de l’exercici
2019 (Decret 2020000673), i posteriorment es va esmenar amb el Decret 2020000838 un error
aritmètic detectat. De la liquidació definitiva es poden extreure les següents dades, entre d’altres:

Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 16.091.739,16 €
Capacitat de finançament (en termes SEC): 8.539.476,38 €
Incompliment de la regla de la despesa en 2.959.745,41 €

El  Ple  ha  aprovat  en  diferents  sessions,  modificacions  pressupostàries  que es  financen amb
aquest romanent amb un import total de 2.033.563,24€.

Aquesta Corporació vol dur a terme l’adquisició d’un solar per possibilitar la construcció d’un PAC
a Llucmajor.

Vist que la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix al seu article
32 “Destí del superàvit pressupostari. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en
superàvit,  aquest s’ha de destinar,  en el  cas de l’Estat,  comunitats autònomes, i  corporacions
locals, a reduir l’endeutament net. En el cas de la Seguretat Social,  el superàvit  s’ha d’aplicar
prioritàriament al Fons de Reserva, amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.”

Ates  que  es  tracta  d’una  modificació  pressupostària  en  la  modalitat  de  crèdit  extraordinari,
l’aprovació correspon al Ple de la Corporació i 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.

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

Únic.- Aprovar la modificació pressupostària numero 32/2020 de l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2020, en la modalitat de crèdit extraordinari a les següents partides e imports, per tal de
dotar el crèdit adequat i suficient per fer font a l’adquisició d’un solar per la ubicació del PAC:

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                                                                       DESCRIPCIÓ              IMPORT  
012000-312-6000000 Solar PAC         1.162.500,70 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                                                                       DESCRIPCIÓ              IMPORT  
87001 Remanente de tesorería para gastos  generales         1.162.500,70 €
 

Seguidament el Sr. Gabriel Rojo (PP), diu que si ja era urgent el tema de la Residència, aquest del
PAC encara ho és més, ja que consta d’unes instal·lacions molt antigues i amb una situació nefasta
per  dur  a  terme  les  labors  sanitàries,  tot  això  ja  era  previ  a  la  COVID-19  i  ara  es  veuen
desbordats. Diu que aquesta setmana tenien una reunió amb el Gerent d’Atenció Primària, que els
hi varen sol·licitar de l’IBSALUT que traguessin per la via més ràpida el tema del PAC de Llucmajor,
no descarten cap opció, per una banda hi ha la de la legislatura passada, però han decidit fer



aquesta modificació de crèdit per també posar en marxa l’altra via, perquè així es pugui dur a
terme la que sigui més ràpida.

El  Sr.  Jaume  J.  Oliver  (PSOE)  diu  que  aquest  tema  és  transcendental,  ja  que  fa  bastantes
legislatures que s’hi està fent feina, i de les quals a la legislatura passada es varen fer moltes
reunions de portaveus per aquest tema i els hi sorprèn molt que en menys de 24 hores només
se’ls passi 4 informes amb aquesta urgència, sobretot quan tothom està d’acord que Llucmajor a
de tenir un nou PAC, però creuen que com a mínim hauria d’haver hagut una reunió prèvia de
portaveus, per tant el seu grup troba que han tornat a fallar molt les formes i amb això no estan
dient res en contra dels tècnics, per tot això el PSOE votarà en contra de la urgència.

La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el seu grup en aquest assumpte pensen com el PSOE, però
també estan d’acord amb el que ha dit el Sr. Rojo, de l’extrema necessitat d’un PAC, però no
creuen que vengui  per  una  setmana  o quinze  dies,  per  tant  estarien  disposats  a  fer  un  ple
extraordinari  per  només tractar  aquest tema, ja que és el  suficientment  important perquè els
grups de l’oposició sàpiguen de que va aquesta modificació de crèdit, però ara mateix no veuen
aquesta urgència i i tal vegada si s’hagués fet una reunió per poder fer preguntes sobre el tema i
que l’equip de govern ho hagués explicat, tal vegada els haguessin convençut, però de moment el
seu grup votarà en contra de la urgència.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que es suma al que han dit el Sr. Oliver i la
Sra. Barceló, ja que una quantia tan gran que supera el milió d’euros, no es pot dur per urgència i
com s’ha dit, estan d’acord que el millor seria fer una comissió informativa la setmana que ve per
deixar les coses més clares, de totes maneres si prospera o no la urgència diu que el seu grup està
a favor que es faci el PAC, però com ja ha dit amb un diàleg previ. 

El Sr. Bernadí Vives (PI), dóna la raó als portaveus que han intervengut abans, i creu que era en
el mes de juny que varen dur a plenari el tema de treure el concurs per la compra d’un PAC, han
passat tres o quatre mesos per poder-ho fer  i  la veritat  és que han estat  lents,  ara bé per la
importància i la urgència del tema, el seu grup votarà a favor de la urgència perquè vagi endavant i
si prospera ja comentarien els aspectes tècnics, de totes formes troben que les formes no han
estat les correctes.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el seu grup va en la mateix línia que els grups MES, PSOE
i LLIBERTAT LLUCMAJOR, per tant votaran en contra de la moció. Diu que estan d’acord amb la
urgència de fer un PAC, però no amb les formes, ja que han estat un desastre, perquè aquesta
informació s’hagués pogut presentar fa tres setmanes.

El batle en el seu nom i del equip de govern demana disculpes per no dur-ho abans, però ja fa
mesos que saben que s’estava fent feina amb aquesta opció i no creu que ningú el pugui tractar
de mentider, i quan han sabut que ho podien dur, cercant la millor fórmula i tenint en compte la
situació  econòmica  que  es  té,  no  ho  han  duit,  per  això  els  hi  demana  disculpes  per  dur-ho
d’urgència, de totes maneres un o dos dies en els terminis administratius poden ser molt.
Pel altra banda sobre fer un ple extraordinari per aquest assumpte, diu que en el cas que no
prosperés la urgència es faria, ja que és un tema molt urgent i en el cas que aquesta via no anés
bé, tornarien a la primera, però que no es pugui dir que l’ajuntament no hagi fet tot el possible.

A continuació se sotmet a votació la urgència de la moció i amb 11 vots a favor (PP, CS, ASI, PI,
Sr. Pastor i Sr. Dominguez)  8 vots en contra (PSOE, MES i UP) i 2 abstencions (LLIBERTAT
LLUMAJOR) prospera per majoria.

Tot seguit s’obri un torn d’intervencions i el Sr. Oliver diu que l’equip de govern fa una primera
valoració a afectes de compra, ja fan una proposta de solar i es basen en un portal immobiliari que
es diu Habitaclia, ell és la primera vegada que ho veu, ja que normalment per aquestes qüestions
es solen utilitzar empreses taxadores i certificadores per part de la CNMV, i ja discrepa amb això. 



També diu que han posat una transferència de crèdit molt taxada i amb cèntims inclosos, cosa
que el seu grup no hagués fet mai, sinó que haguessin anat una mica més endavant, saben que
tothom vol el PAC i en la legislatura passada es va aconseguir un solar a s’Arenal i ara els hi
agradaria ajudar a l’actual equip de govern a trobar-ne un per aquest nou PAC, però demana que
si aquesta transferència no basta perquè surt un solar que compleix no les expectatives mínimes
que demanen a la Conselleria de Salut, sinó que sigui una mica més gros, hauran de fer una altra
modificació de crèdit, també estan pendents del BOIB, ja tornen tenir els terminis que els hi corren
en contra i hauran de fer un Ple extraordinari i aquest no haurà servit de res, tot això es demana i
repeteix que són quatre informes que el sorprenen molt, pel motius que ja ha dit abans. Diu que no
per córrer més, se és més eficient  i si  es fan reunions de portaveus per coses més normals,
s’hauria d’haver-ne fet una per aquest tema tan important i no fer-ho com s’ha fet. 

La Sra. Barceló li diu al Sr. Rojo que això de si ho vols s’ha de fer com jo ho vull, no és així i aquí
el problema no es no fer-ho com l’equip de govern vol, sinó que és que no han tingut ni temps ni la
documentació necessària per valorar el tema. Diu que es veritat que fa temps es va posar damunt
la taula que tenien dues vies,  però no es fan reunions de portaveus per a res,  i  creuen que
aquesta era la ocasió de fer-na una. En l’anterior legislatura es va apostar per una via que creuen
que és la millor, però si se’ls hi dóna la documentació necessària per poder estudiar la que ha triat
l’actual equip de govern i veuen que va bé, no diran que no, perquè el que tothom vol és el PAC.
Diu que donar suport a aquesta via, la qual suposa una gran despesa per l’ajuntament sense fer
una reunió i poder fer les preguntes pertinents no ho veuen possible, però si tal vegada es fes
aquesta reunió i els poguessin convèncer de que aquesta via és la millor, probablement tendrien el
suport del seu grup i el que demanen per fer això és un Ple extraordinari.

El Sr. Gaffar com ja ha dit abans, el seu grup està a favor de que es faci el PAC, la compra i que
es pugui entregar, però tenen molta raó tant el Sr. Oliver com la Sra. Barceló amb el que han dit i,
realment es pensava que no prosperaria la urgència i que el tema es podria debatre en un plenari
extraordinari per així poder aclarir i consultar dubtes, i d’aquesta manera tal vegada podrien donar
suport a la moció, però de la manera que es du avui aquí, el vot del seu grup serà negatiu.

El Sr. Zúñiga li diu al Sr. Rojo, que fent les coses depresa i corrent, ja tenen una escola pública
que han de tornar a intervenir, i aquest mètode en l’administració no sol anar bé. 
Seguidament passa a llegir la conclusió d’Intervenció sobre l’assumpte que es debat que diu «la
tramitació de la modificació subjecte a fiscalització s’ajusta a legalitat,  exceptuant que no està
justificada que la despesa no es pugui ajornar a l’exercici posterior».
Per altra banda diu que no té cap comentari respecte a l’informe de l’arquitecta de l’ajuntament,
però li agradaria que a l’hora de fer un informe d’aquestes característiques s’ho tornés a pensar, ja
que com a mínim és surrealista,

El Sr. Vives vol aclarir que la postura del seu grup en aquest tema, sempre ha estat apostar per la
primera opció, en la que es va fer feina en l’anterior legislatura i era de cost zero pels veïns de
Llucmajor i que no hi havia perjudicats i tenien 6.000 metres, no com ha pogut veure que ara a
segons quines zones de Llucmajor es pugui presentar una oferta per uns 1.500 metres, cosa que
no els hi ha agradat gaire, ja que s’ha de fer un PAC de cara al futur i el que veuen des del el seu
grup és que el ciutadà de Llucmajor ja està cansat d’esperar, ja que la urgència és màxima, tant
pels usuaris com pels treballadors. Diu que l’objectiu és que això vagi endavant i que es vagi a la
Conselleria a demanar  que es comenci  l’obra de seguida,  i  diu  que amb l’opció  que va triar
l’anterior equip de govern s’ha badat, i això que hi feren molta feina, però per alguna part es va
perdre, i no dóna tota la culpa a l’actual equip de govern, ni a l’ajuntament, tal vegada el Consell
els hi hauria d’haver ajudat, ja que sempre hi trobaven pegues.
Demana al Sr. Roig si els hi pot aclarir un poc com està la situació en aquests moments, perquè
sempre falten informes, d’una cosa o d’altre, però la qüestió és que no avancen. Per tots aquests
motiu el seu grup a donat el suport a la urgència i així ho faran amb el fons de l’assumpte, a pesar
de no poder haver-se llegit tot l’informe tècnic. 

El Sr. Oliver diu que amb aquesta ronda d’intervencions ha quedat molt clar que el que demanen
tots els grups, és poder debatre aquest assumpte tan important en un ple extraordinari i tenint més



informació, per poder aportar idees, ja que no els hi estan dient que no a aquesta proposta, però el
que  sí  que  ha  fallat  han  estat  les  formes,  per  tant  demana  en  nom  del  seu  grup  que  es
reconsiderin la decisió de presentar-ho per urgència, per tant el vot del PSOE serà en contra de la
moció.

El batle dóna la paraula al Sr. Rojo el qual explica que això es tracte d’una urgència que han
d’atendre amb l’IBSALUT, ja que els hi han demanat aquesta setmana i de fet el gerent d’atenció
primària ha arribat a dir-lis que si aquesta moció anava endavant, en acabar el plenari li fes arribar
de seguida, i creuen que en aquest cas és més important la urgència que les formes i els terminis.
Diu que tal vegada sigui per la seva implicació en el món sanitari, però s’ha de fer de la manera
més ràpida, sense jutjar si ni ha una millor que l’altra. 

La Sra. Barceló li diu al Sr. Vives que  tant sols demanen una setmana i al batle li diu que els hi
haguessin pogut avisar que hi havia aquesta demanda urgent per part de l’IBSALUT. Per acabar
demana que es retiri  aquest  punt  de l’ordre del dia i  que es faci  una junta de portaveus,  per
posteriorment fer un ple extraordinari per tractar aquest tema.

El Sr. Gaffar diu que es suma a la petició de la Sra. Barceló i també com ha dit el Sr. Oliver hi ha
la possibilitat anant en tantes preses que el concurs quedi desert i això voldria dir començar de
nou, cosa que ningú desitge, per tant el seu grup no donarà suport a la moció i espera que hi hagi
un  ple  extraordinari  per  poder  tractar  aquest  tema,  ja  que  és  una  cosa  que  es  demana
unànimement.

El  Sr.  Vives  també  demana  si  l’equip  de  govern  es  pot  replantejar  la  decisió  i  fer  un  ple
extraordinari  per  així  tots  tenir  més  marge  per  poder  mirar  els  informes  i  decidir  amb  més
coneixement aquest assumpte. El Sr. Zúñiga es suma a les paraules del Sr. Vives.

El  batle  diu que ja  ha demanat  disculpes per  les  formes,  però que seguiran per  aquesta via
d’urgència i esperen que surti endavant, ja que tenen un compromís amb l’IBSALUT.

El Secretari diu que a més dels plens extraordinaris, també hi ha els de caràcter extraordinari
urgents, el quals no necessiten una antelació mínima entre que es convoca i es fa la sessió i s’ha
d’incorporar  com a  primer  punt  a  l’ordre  del  dia  el  pronunciament  de  la  corporació  sobre  la
urgència de la sessió que si no prospera s’aixeca immediatament la sessió.

El batle reitera que com ja està decidit d’un principi ho segueixen duent per urgència i es sotmetrà
el punt a votació i ja veuran si sur endavant.

La interventora diu que si han de demorar el tema, que sigui com a màxim de dos dies, ja que
aquesta modificació de crèdit ha d’entrar en vigor abans de dia 31.

Els portaveus dels grups PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI, tornen a demanar que
es faci el ple extraordinari ja que tenen el marge per fer-ho.

El batle després d’haver fet un recés de la sessió per consultar en l’equip de govern i prendre la
decisió del que es demana, diu que segueixen pensant que és un tema molt urgent i que es varen
comprometre i que són coses tècniques, i el que han fet és un copiar i aferrar de les reunions que
han tingut amb l’IBSALUT, però ja saben que fa temps que fan feina amb les dues vies, i pensen
que és veritat que s’hagués pogut informar un poc abans, però no va ser possible, per tant han
decidit retirar de l’ordre del dia aquest punt per poder xerrar-ne en més temps i divendres a les 8
hores es farà un ple extraordinari i  diu que si necessiten alguna informació al respecte, els hi
donaran. Diu que el motiu de la decisió ha estat per poder tenir un màxim consens per tenir el més
aviat possible un PAC a Llucmajor.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Tugores (PSOE), diu que tenen una pregunta que els hi
han traslladat una comunitat  de propietaris  del  carrer  de les  Tanques,  de la  urbanització  Las



Palmeras, sobre una petició al canvi d’ubicació d’uns contenidors de fems, fa un any que es va
presentar la primera sol·licitud i per setembre d’aquest any feren la segona, demana com està el
tema, ja que de moment no han rebut contestació. El batle diu que agafen nota, i en saber el que
ha passat li faran arribar la informació.

La Sra. Almagro (PSOE), diu que li comentaren que al carrer Major hi ha una dona amb síndrome
de diógenes, ja saben que aquest tema es va tractar, però al haver hagut noves queixes del veïns,
aquest estiu, demana si els poden informar de com està aquest cas.
Pel altra banda diu que en el carrer Marina, cantonada carrer Hispanitat, hi ha hagut algunes
queixes, perquè hi ha cotxes que estan aparcats en bateria i dificulten la visió dels cotxes que
venen, pels que volen sortir, demana si des de Policia es podria trobar una solució.

El batle sobre el tema dels aparcaments, diu que ho traslladaran a la policia perquè pugui fer un
estudi de la situació i, pel que fa al tema del cas de diógenes, diu que s’ha hagut de demanar una
autorització  per entrar a l’habitatge, ja que la persona que hi viu no deixa entrar-hi.

La Sra. Barceló (MES), demana informació de l’estat de salut de les persones de la Residència,
tenint en compte la situació que es viu actualment, els hi arriben notícies en general i suposen que
estan bé, però els hi agradaria saber informació més concreta. També diu que sobre el tema de la
comunicació de l’ajuntament, els hi agradaria saber que s’ha fet del sentit de la Junta de portaveus
i del projecte cuida Llucmajor, entenen que en la situació actual és més complicat fer reunions,
però tampoc reben cap tipus d’informació telemàticament,  es veritat  que quan el  hi demanen
alguna cosa, els hi solent donar informació, però creuen que la iniciativa d’això l’ha de dur l’equip
de govern i informar dels temes d’actualitat.

El Sr. Rojo (PP), referent al tema de l’estat de les persones de la Residència diu que fins al dia
d’avui no hi ha hagut cap cas de COVID, gràcies al gran esforç per part dels treballadors i dels
familiars, actualment la Residència té zero casos i està bastant controlat.

El batle referent al  tema de la comunicació i de les propostes de cuida Llucmajor, diu que la
situació no és la més favorable, però estan lluitant per poder millorar el tema de la comunicació i
tendran en compte el preg.

El Sr. Serra (MES), diu que ja ho va demanar en el plenari passat i no li varen saber contestar, i
era sobre l‘estat dels projectes dels pressuposts participatius del 2018, els hi agradaria saber en
quin punt es troba. Diu que creu que en el plenari de setembre es va dur una moció pel grup MES,
on es demanava que a la gent que col·loqués plaques solars se’ls hi fes una bonificació de l’IBI del
50 % així com de l’import de construcció, diu que la primera part està feta i en temps, cosa que
agreixen, però encara queda pendent la modificació de l’impost sobre instal·lació, construcció i
obres i els hi agradaria saber si es fa feina amb aquest tema. 
Pel altra banda s’interessen pel les IFS que estan autoritzats a fer, i demana si ho pensen dur
aquest any o per motius de temps, ja es deixaran per l’any que ve i si els hi poden donar alguna
informació de quan estaran els pressuposts, ja que no podran estar aprovats l’1 de gener.
Diu que vol agrair a l’equip de govern haver retirat de l’ordre del dia el punt del solar del PAC,
però a més demanarien que demà mateix es fes una reunió en condicions i els hi agradaria que hi
fossin presents els tècnics que han signat aquests informes des d’urbanisme i contractació, ja que
les dubtes que es tenen en aquest tema, no són polítiques, sinó tècniques.

El  Sr.  Pastor  referent  al  tema  dels  pressuposts  participatius  del  2018,  diu  que  la  pista
multifuncional de s’Arenal es va muntar i quedava pendent la ruta saludable a Llucmajor i el carril
bici  a  urbanitzacions.  Demanant  la  informació  li  digueren  per  una  banda  que  la  partida
pressupostària que anava destinada a això, al no fer-se cap actuació, se’n va anar al romanent i
sobre el carril bici, una vegada visitat es va fer un informe negatiu, ja que quan passaven de Sa
Torre, per on hi ha el centre de recollida, hi ha unes pendents molt importants i per aquest motiu



es va quedar aturat el projecte, el que hi ha és una altra opció que seria passar el carril bici per un
solar  de propietat privada, en la qual cosa si està fent feina i més s’hauria de mirar si  hi  ha
disponibilitat pressupostària per dur-ho a terme, cosa que l’economista de la Casa ja li va dir que
en un principi no n’hi ha.

El batle referent a l’impost de construcció en el tema de les plaques solars, diu que aquest impost
ja contempla dita reducció i per això no es modifica. 
Pel que fa al tema de les IFS, la interventora diu que no n’hi ha, perquè aquestes tenien el sentit
de no computar a afectes de la regla de despesa, però atès que la regla de despesa no computa ni
al 2020 ni al 2021, aquestes no tenen sentit, per tant tot es pot gastar via romanent de tresoreria
o via pressupost sense límit en la regla de despesa, perquè no hi haurà IFS al 2021.

El batle pel que fa als pressuposts diu que s’hi està fent feina per poder presentar-los. Pel altra
banda referent a la reunió sobre el solar del PAC i l’assistència dels tècnics, diu que la persona que
ha fet l’informe és l’arquitecta municipal i creu que té lliure aquest dos dies, per tant no podrà
assistir-hi, però com ja ha dit abans les gestions que s’han fet han estat intentar arribar a un acord
amb l’IBSALUT, presentant el que els hi  demanen per poder dur a terme el  cas el  més aviat
possible, i a urbanisme s’ha cercat un preu mitjà fent un estudi i un informe, el qual s’ha passat a
Contractació, per tant és més cosa  tècnica que política, però si tenen algun dubte, tant al Sr. Rojo
com al Sr. Roig estan a la seva disposició.

El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que li passarà un poc més d’informació al Sr. Pastor
sobte el tema del carril bici a urbanitzacions, i és que el problema de la seguretat vial entre Badia
Blava i Sa Torre, per la part del parc, és per la falta d’enllumenament públic, ja que per motius
tècnics i una vegada xerrat amb l’enginyer encarregat, a causa de la zona, on hi ha el radar de
l’aeroport no es poden col·locar fenals que mesurin més d’un metre, per tant aquest tros està
totalment  obscur,  de  fet  el  veïns  també  han  demanat  enllumenament  per  la  seguretat  dels
vianants que passen per aquest lloc. També diu que es va sol·licitar pel més de febrer a través de
Participació Ciutadana d’urbanitzacions a Urbanisme un informe d’enllumenament, per cercar una
alternativa, però no se’ls hi ha contestat, aconsella que mirin com es troba aquest informe, perquè
tal  vegada hi  pogués haver  una  solució  per  aquest  assumpte  i  d’aquesta  manera  també per
resoldre el problema del carril bici.
Diu que a les urbanitzacions i a s’Arenal s’han llevat vàries palmeres perquè estaven malaltes, i els
veïns voldrien saber si en el seu lloc en posaran unes altres i en quines dates seria.
També diu que després de l’anunci públic que es segueix endavant amb el projecte del parc pels
cans a sa Torre, els veïns volen saber qui serà el responsable del manteniment, i  per part de
LLIBERTAT LLUCMAJOR, demanen si els hi podran enviar un plànol de com quedarà el projecte
tant a ells  com a la reste dels grups de l’oposició. Per altra banda diu que els hi han arribat
queixes  tant  de  veïns  com  de  personal  de  l’ajuntament  en  el  tema  de  manteniment  urbà,
concretament  en  quan  a  la  subcontracta  que  hi  ha  sobre  la  recollida  de  poda,  referent  al
incompliment d’algunes clàusules que hi ha en el contracte i a causa d’això la brigada municipal
està assumint una càrrega extra de feina, demanen si tenen alguna cosa pensada al respecte.
Finalment vol traslladar un prec dels veïns de s’Arenal referent a la senyalització de carrers, ja que
en molts d’encreuaments no indica on es troben, demanen si es podria fer una revisió.

El batle sobre el tema de la senyalització dels carrers, diu que agafen nota i faran una revisió. 
Pel que fa al tema de la recollida de poda, diu que també ho miraran i ho xarraran amb el regidor i
una vegada resolt li contestaran per escrit. Per altra banda sobre el tema de la retirada de les
palmeres explica que en tenen constància i s’està mirant de cara al 2021 fer una repoblació per
sembrar diferents classes d’arbres, de totes formes aquest assumpte ho dur l’enginyer agrònom
municipal.
Referent al tema d’oci caní, diu que en un principi ho està fent el programa del SOIB i una vegada
acabat, serà l’ajuntament que assumirà el manteniment del parc.



El Sr. Zúñiga (UP), vol traslladar una pregunta de part d’Amics de s’Arenal, sobre una instància
que presentaren el 28 d’octubre, sobre el tema d’una sortida d’emergència que hi ha en els locals
de l’ajuntament del carrer Terral, perquè estaven bloquejats hi havia algunes persones que no
podien accedir, demana si els hi podrien aclarir alguna cosa.

El batle sobre la sortida d’emergència del carrer Terral, diu que es veritat que hi ha un problema i
ho han estat mirant des de Secretaria i amb l’Àrea de Participació Ciutadana de s’Arenal i el Sr.
Rojo els hi podrà aclarir la situació. 

A continuació el Sr. Rojo (PP), diu que des de que han tingut constància, s’hi han posat a fer feina,
ja que és una sortida d’emergència i no hi ha dubte que ha d’estar oberta. 

Per acabar el batle recorda a tota la corporació de la reunió que es farà pel tema del Solar del PAC
i, que rebran informació al respecte.

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


