
 ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió
Núm.: 4/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 26 d’abril de 2017
Horari: de les 19 a les 21 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president 
 Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés,  Bartolomé

Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel,  Adelina Gutiérrez Bonet i Maria

Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca - APIB
 Maria Antònia Gil Clar, per El PI - Proposta per les Illes
 Joan  C.  Jaume  Mulet,  Antònia  Suñer  Olea,  Antonio  Campos  Cànaves,  Cristina

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

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

 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 29 de març de 2017. El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que en la seva intervenció dins el
torn de precs i preguntes on posa “i ara hi ha dues funcionàries que, a més de la seva
feina” ell va dir “i ara hi ha una funcionària que, a més de la seva feina”, i demana que es
rectifiqui. Fet aquest aclariment se sotmet l’acta a votació i s’aprova per unanimitat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SSPLL 
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la proposta presentada per SSPLL en suport a la
proposició de llei per a l’aplicació de mesures urgents en matèria de règim local presentada
al Congrés dels Diputats, que llegeix el Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL). 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les  administracions  locals  han  estat  una  de  les  grans  perjudicades  per  les  polítiques
d'austeritat dutes a terme en els darrers anys pel govern central del Partit Popular. La
modificació de l'article 135, l’any 2011, de la Constitució Espanyola va elevar al màxim
exponent normatiu el concepte d'«estabilitat pressupostària», que va ser posteriorment
desenvolupat a través de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i  sostenibilitat  financera  i  la  punta  va  posar  la  Llei  27/2013,  de 27  de desembre,  de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local coneguda com a llei Montoro.
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Des de llavors, les reformes impulsades des del govern central han suposat un retrocés
considerable  en  l'autonomia  dels  governs  locals.  Ens  trobem  davant  d'una  situació
d'emergència històrica en el municipalisme, i per això és urgent i imprescindible acabar
amb l'asfíxia competencial i financera actual que la Llei 27/2013 sotmet als municipis. Una
Llei que a més va comptar, des de la seva tramitació, amb l'absolut rebuig de gairebé totes
les  forces  parlamentàries  representades  a  les  corts  generals.  Mostra  d'això  és  el  nul
consens  que  es  va  generar  durant  la  seva  elaboració  i  aprovació,  així  com el  recurs
d'inconstitucionalitat interposat davant el Tribunal Constitucional per part de gairebé tot
l'arc  parlamentari,  que es va unir  als  presentats i  admesos per  diferents  parlaments  i
governs autonòmics.

En el cas dels municipis, han estat més de 3.000 ajuntaments de tot l'Estat espanyol, que
representen més de 16 milions de ciutadans, els que van expressar el seu rebuig a aquesta
normativa i van sortir en defensa de l'autonomia local.

Suposadament,  l'objectiu  de  la  Llei  27/2013  era  ajustar  el  funcionament  de  les
administracions locals a la conjuntura econòmica sota el pretext del malbaratament,  el
solapament de competències i l'incompliment financer; però, els efectes que en realitat
s'ha produït han estat una minva important en els serveis públics prestats pels ens locals,
un  increment  de les  privatitzacions  amb el  seu  conseqüent  augment  de costos  per  a
l'administració i una reducció en les competències municipals.

En aquest sentit, la Llei va introduir canvis substancials en el funcionament d'ajuntaments,
diputacions (o similars)  i  comunitats autònomes amputant garanties democràtiques,  de
representació i  participació ciutadana,  retallant  serveis  socials  que es prestaven en els
municipis  de  manera  satisfactòria,  i,  en  conseqüència,  atemptant  contra  l'àmbit
competencial de les CCAA i contra l'autonomia local, com fins i tot ha declarat el mateix
Tribunal Constitucional.

Per tot l'anterior, el passat dia 4 d'octubre de 2016 es va registrar al Congrés dels Diputats
la Proposició de llei per a l'aplicació de mesures urgents en matèria de règim local pel grup
parlamentari Confederal Units Podem-A Comú Podem-A Marea, que va comptar amb el
suport dels  ajuntaments  de Madrid,  Barcelona, Saragossa, Cadis,  la  Corunya, València,
entre d'altres. Amb aquesta Proposició es pretén tornar temporalment al consens anterior
a 2013 i implementar mesures urgents que permetin als ajuntaments, fins que hi hagi una
nova  Llei  de  bases  de  règim  local,  prestar  els  serveis  essencials  necessaris  per  al
funcionament de les nostres ciutats. 

De la mateixa manera s'entén que l'àmbit local constitueix un espai fonamental per a la
defensa i la lluita de drets socials com el dret a la sanitat, a l'educació o a l'habitatge i que,
per tant, és necessari establir les bases del nou municipalisme del segle XXI, que tingui
com a bases l'elaboració d'una nova Llei de bases de règim local per: aclarir i augmentar
les  competències  dels  ens  locals;  garantir  un  nou  sistema  de  finançament  local  que
asseguri  els  drets  i  la  prestació  de  serveis  essencials;  i  garantir  la  transparència  i  la
participació directa i vinculant de la ciutadania.
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En definitiva es tracta de construir ciutats amb drets i recuperar els drets de les persones
que les habiten.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 d’abril i una vegada
vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el vot del seu grup serà desfavorable,
ja que entén que aquesta llei de racionalització aprovada l’any 2012, no té res a veure amb
el que diu el Sr. Martín. Aquesta llei no va retallar les prestacions dels ajuntaments, sinó
tot el contrari, ja que abans els municipis havien d’assumir totes les competències i es va
arribar a fer insostenible. Fruit  d’aquesta llei  es reparteixen les competències entre els
ajuntaments, consells, Govern Balear i Govern de l’Estat, i diu clarament quines són les
que  pertanyen  a  cada  un.  Està  d’acord  amb  una  part  de  la  proposta,  la  relativa  al
finançament dels municipis, ja que aquest Ajuntament assumeix competències que són de
la  Comunitat  Autònoma o alguna  de  l’Estat  i,  en  aquest  cas,  sí  que demanarien  que
vénguin dotades; i per això es reclama el que ens pertany davant l’Estat i la Comunitat
Autònoma.

El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta, tot i no
estar d’acord en tota l’exposició de motius, però sí que consideren que la llei Montoro no
és pràctica.

El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta,
sobretot perquè es troben en l’etapa de crear un nou municipalisme i que va més enllà de
la llei Montoro. En aquest plenari, tant en aquesta legislatura com en anteriors, s’ha xerrat
de replantejar el municipalisme per dotar-lo d’autonomia de decisió i economia necessària.
La ciutadania demana solucions a les administracions locals, perquè són les més properes i
així els municipis segueixen assumint competències que no són seves. L’Administració local
actualment està maltractada i com a mostra hi ha la dificultat per crear llocs de treball, per
gastar el superàvit i el romanent de tresoreria en allò que el municipi necessita, etc. El
finançament  que es rep de l’Estat  és insuficient  i  és per  això  que demanen un millor
finançament pels municipis.

El  Sr.  Guillermo  Roig  (ASI)  diu  que  votarà  a  favor  d’aquesta  proposta,  ja  que  els
ajuntaments  segueixen  assumint  competències  que  no  els  pertanyen  i  demanaria  als
partits que tenen representació parlamentària que ho facin arribar a les esferes més altes,
i a veure si així s’aconsegueix que els ajuntaments estiguin ben finançats.

El batle diu que el seu grup votarà a favor i creu que el Sr. Serra ha fet una exposició
detallada i bastant concreta de com està la situació actualment als municipis.

El Sr. Martín diu que agreix el suport a la proposta.

El Sr. Jaume comenta que cal anar al bessó de la llei, però els hi agradaria que recaptessin
la informació de la FELIB, no en aquests 4 anys, sinó dels anteriors quan governava el
pacte de progrés al Consell Insular i al Govern Balear, referent a una ponència feta pel
grup PSM, on un batle de Menorca va fer un debat juntament amb la FELIB, amb el qual
es  demanava  una  llei  que  digués  quines  havien  de  ser  les  competències  de  les
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corporacions locals. Els ajuntaments mai no deixaran de prestar una sèrie de serveis, però
almenys  haurien  d’estar  ben  dotats,  i  en  aquesta  llei  per  primer  cop  es  parla  del
finançament de les entitats locals.

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 13
vots a favor (MÉS, PSOE, El PI, ASI i SSPLL) i 8 vots en contra (PP), per majoria, s’adopta
el següent acord:

Primer. Donar suport a la tramitació d'aquesta proposició de llei i per tant donar
suport a la derogació i modificació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l'administració local.

Segon. Instar al govern central i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats a què facilitin i donin suport a un procés participatiu en el qual participin els ens
locals, les associacions de municipis, la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt, on
s'elaborin les bases per a la construcció del nou municipalisme del segle XXI. Les bases
d'aquest nou municipalisme han de partir de l'assumpció de noves competències, de ga-
rantir un finançament adequat i suficient per a les corporacions locals i de garantir la trans-
parència i la participació vinculant de la ciutadania.

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord al govern central i a tots els grups parlamen-
taris del Congrés dels Diputats.

PROPOSTA DE SUPORT A LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT
Tot seguit el Sr. Jaume Tomàs (MÉS) llegeix la proposta presentada per l’equip de govern
relativa al recolzament al manifest per a la reforma del sistema de finançament.

“Havent estat sol·licitat per part del Cercle d’Economia de Mallorca a la Federació d’Entitats Locals
de les Illes Balears (FELIB) la remissió a tots els ajuntaments de les Illes del text del manifest ‘Per a
la  reforma  del  sistema  de  finançament’,  per  si  escau,  els  respectius  consistoris  adoptin  el
corresponent acord de recolzament a l’esmentat manifest, que es transcriu a continuació: 
 
MANIFEST ‘PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT’ 
 
“L'Estat de les Autonomies ha millorat la qualitat de vida i l'equitat en l'accés als serveis públics dels
ciutadans però el seu finançament segueix presentant problemes seriosos. Des de la seva creació, el
tracte que s'ha donat a les Illes Balears en matèria de finançament ha estat clarament deficient.  
 
El  22  de  juliol  de  2005  la  Plataforma  Cívica  “Demanem als  partits  polítics  un  gran  acord  de
finançament per a les Balears”, integrada per trenta-una entitats, va presentar a tots els partits
polítics  amb  presència  parlamentària  el  document:  “Proposta  de  reforma  del  model  de
finançament”.  
 
Amb el  model de finançament previ  a la reforma de 2009, érem sens dubte l'autonomia pitjor
tractada pel que fa als recursos assignats per l'Estat per finançar les transferències rebudes, el gruix
de les quals es correspon amb la despesa social de l'estat del benestar: sanitat, educació i serveis
socials.  
 
A partir de l'any 2009, amb la reforma de la Llei de finançament de les comunitats autònomes, es
millora parcialment aquesta situació crònica d’infrafinançament, que segueix sent insuficient, doncs
cal  no  oblidar  que  la  totalitat  dels  recursos  financers  disponibles  per  les  Illes  Balears  està
condicionada per:  
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- El Model de Finançament en si mateix - Les inversions de l'Estat - El Règim Especial de les Illes
Balears  - El deute de la Comunitat  
 
1. El Model de Finançament 
 
La reforma de 2009 aportà millores considerables. Va permetre a les Illes Balears sortir de la cua
del finançament, passant d'un saldo fiscal negatiu del 7,43% del PIB a un 5,08% del PIB. És una
passa important però no suficient.  
 
Les Illes Balears són una de les majors aportants a la solidaritat interterritorial, principi que no es
qüestiona. No sembla just que comunitats amb una capacitat  de recaptació inferior a la nostra
acabin rebent recursos en algun cas fins a un 30% per sobre de la mitjana.  
 
En altres termes, som els segons que més aportem per càpita al sistema i passem a la desena
posició com a perceptors de recursos per càpita.  
 
Sembla raonable que el nou model cerqui un finançament homogeni de l'estat del benestar, sense
discriminacions,  perquè  tots  els  espanyols  independentment  d'on  visquem rebem els  mateixos
recursos. Entenem que hauria d'elaborar-se una “cistella comuna de serveis bàsics per a tots els
espanyols” valorada objectivament, de manera que cada comunitat tingui els mateixos recursos per
càpita per prestar els mateixos serveis.  
 
Segons les darreres dades disponibles la mitjana espanyola de la despesa pública per habitant en
sanitat és de 1.357 euros i la mitjana de Balears és 1.275 euros. Si parlem d'educació, la mitjana
espanyola és de 915 euros i la de Balears de 831 euros.  
 
El sistema actual és de guanyadors i perdedors. Aquesta és una de les deficiències del sistema: els
que mostren una major capacitat fiscal, els majors aportants al sistema, no haurien de rebre menys
recursos que els beneficiaris del mateix. Això significa, en el cas de les Balears, que comunitats amb
les quals som solidaris disposen de més recursos per càpita que nosaltres.  
 
La distribució de recursos del sistema actual resulta arbitrària, entesa com a aliena a la raó i a la
justícia, de manera que la societat balear demanda que es compleixi el principi bàsic d’ordinalitat de
manera que els  mecanismes d'anivellació  no alterin la posició  de les  Balears  en l'ordenació  de
recursos per càpita rebuts del sistema de finançament, que no hagués de tenir un altre filtre que el
relatiu a un sistema fiscal efectivament progressiu, que garanteixi una distribució justa dels recursos
que no reverteixi la posició ordinal dels seus ciutadans en termes de recursos finals disponibles. 
 
Una postura lògica aniria adreçat a un fons únic per pagar l'estat del benestar, per pagar els serveis
mínims comuns a tots els espanyols, que podria ser bàsicament l'actual Fons de Garantia. 
 
Més enllà d'aquests serveis mínims comuns, cada comunitat autònoma hauria de debatre quins
serveis  addicionals  volen  els  seus ciutadans  i  els  seus  dirigents  assumir  el  cost  polític  del  seu
finançament.  En  el  nou  model  les  comunitats  autònomes  han  d'assumir  els  principis  de
transparència, autonomia financera i responsabilitat fiscal. Els ciutadans demanem un nou model de
finançament  basat  en:  la  solidaritat,  l'equitat  entesa  com  l'accés  als  serveis  públics
independentment de les capacitats fiscals, l'absència de privilegis, l'anivellació parcial doncs d'una
altra  manera  desapareixen  els  incentius  a  recaptar,  el  respecte  al  principi  d’ordinalitat,  una
redistribució de recursos vinculada al bon ús que es faci dels mateixos, la simplicitat, l'eficàcia i la
transparència.  
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2. Inversions de l'Estat 
 
En la darrera dècada, en la recepció d'inversions per càpita de l'Estat, hem estat cadascun dels anys
els últims, excepte un any que vam anar els penúltims. S'entén que alguns anys es doni prioritat a
altres comunitats, però no s'entén que sempre estiguem en la cua, i sovint per sota del 50 % de la
inversió mitjana per càpita,  quan les Balears són una de les comunitats  que disposa de menys
capital públic per habitant a causa del dèficit històric d'inversions públiques.  
 
Els ciutadans demanem que les inversions de l'Estat en les comunitats autònomes segueixin un
procediment transparent, que permeti la comparació, que hi hagi un debat polític on es tinguin en
compte elements de decisió tals com: els condicionaments geogràfics, la insularitat, la desigualtat
en la riquesa, el capital públic i la inversió mitjana per càpita en cadascuna de les comunitats.  
 
3. El Règim especial de les Illes Balears
 
És un instrument,  independent  del  sistema de finançament,  que hauria  d'aportar  a les  Balears
recursos per corregir els costos de la insularitat i la pluriinsularitat. Les Illes Balears presenten uns
fets diferencials i excepcionals que han de tenir-se en compte no solament en les despeses corrents
sinó també en la inversió pública. Els fons comunitaris tampoc ajuden en aquest sentit perquè som
una de les comunitats amb més restriccions al seu accés.  
 
La pròpia  Constitució  estableix  que s'atendrà al  fet  de  la  insularitat  per  garantir  el  principi  de
solidaritat entre territoris.  
 
La insularitat i la pluriinsularitat fan que el cost de la vida i per tant el del manteniment de l'estat del
benestar sigui superior al de la Península. D'altra banda, referent a la inversió pública destaquem
com a  elements  diferencials  que les  nostres  comunicacions  amb l'exterior  no depenen de vies
ferroviàries o de carreteres intercomunitàries sinó dels ports i aeroports, la nostra indústria turística
necessita unes infraestructures específiques per rebre a més de tretze milions de visitants a l'any, la
estacionalitat de la majoria dels nostres turistes, un litoral enorme a protegir, etcètera.  
 
Els ciutadans demanem que es desenvolupi aquest Règim especial, que no és cap privilegi sinó un
mecanisme habitual en la Unió Europea, de manera que es compensi el cost d'insularitat. 
 
4. El deute de la Comunitat 

El deute de les Balears ascendeix a uns nou mil milions d'euros. L’infrafinançament crònic de les
competències  transferides,  la  falta  d'equitat  vertical  del  sistema  i  la  falta  de  finançament
d'inversions per l'Estat ha obligat a les Balears a endeutar-se. 
 
En el millor dels casos s'han substituït transferències o participacions en tributs de l'Estat per deute
amb l'Estat, quan les Balears han aportat i aporten molt més del que reben.  
 
Tot  aquest  endeutament  públic  i  privat  provoca  que  una part  important  del  pressupost  de  la
Comunitat es destini al pagament d'interessos i a la devolució del principal del deute, disminuint els
recursos disponibles per al finançament dels serveis bàsics.  
 
Els  ciutadans  de  les  Balears  sol·licitem que  la  part  del  deute  de  la  Comunitat  provocada  per
l’infrafinançament de l'estat del benestar i de la inversió pública sigui assumida per l'Estat a canvi de
compromisos efectius per part de la Comunitat Autònoma en el control del dèficit públic.  
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Petició urgent:  
 
El  sistema  de  finançament  actual  és  un  element  d'inestabilitat  política  i  de  frustració  per  als
ciutadans. Tots som conscients que el pas del temps no soluciona aquest problema sinó que ho
agreuja.  
 
Els membres de la Plataforma demanem als partits  polítics  una reforma urgent del  sistema de
finançament que corregeixi tants d’anys de finançament injust.” 

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 d’abril i una vegada
vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que aquesta proposta s’ha repetit moltes
vegades i presentada per distints grups i sempre s’ha aprovat per unanimitat. Per això hi
donaran suport, però el seu grup afegiria que es faci un bon sistema de finançament per a
les entitats locals.

El  Sr.  Juan  Ramón Martín  (SSPLL)  diu  que  des  del  seu  grup  pensen  que  no  és  just
l’aplicació que es fa amb aquesta Comunitat Autònoma i als seus ciutadans amb el tema
del finançament, ja que es dóna molt més del que es rep, i per això hi votarà a favor. 

El Sr. Guillem Roig ASI) diu que és una proposta que s’ha repetit vàries vegades i sempre
tots els grups han anat junts en aquest objectiu, però cada pic ha passat el mateix, un per
l’altre i amb els canvis de govern, no s’ha aconseguit res i el qui ho paga és el ciutadà. El
seu vot serà favorable, ja que és injust el finançament que es dóna als ajuntaments.

El batle diu que des del seu grup també donarà suport a la proposta, ja que ja ha estat
presentada en altres ocasions i  entristeix bastant pensar que probablement no serà la
darrera. Es parla molt de la solidaritat entre les regions espanyoles i creu que les Illes
Balears  són  les  més  solidàries  de  totes  i  ho  volen  seguir  essent,  però  es  presenten
aquestes mocions per almenys poder estar dins la mitjana nacional quan a finançament.

El Sr. Jaume Tomàs (MES) agraeix el suport de tots els grups a aquesta proposta, i diu que
efectivament ja fa una sèrie de vegades que es presenta i que probablement no serà la
darrera, però insta a insistir fins a aconseguir el finançament que pertoca.

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

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor dóna suport al manifest “Per a la reforma del
sistema de finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de Mallorca. 

Segon.  L’Ajuntament de Llucmajor col·laborarà en les iniciatives impulsades per
part del Cercle d’Economia tendents a aconseguir un sistema de finançament autonòmic
més favorable per a les Illes Balears. 

Tercer.  L’Ajuntament  de  Llucmajor  donarà  compte  dels  presents  acords  a  la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).”

PROPOSTA D’EL PI PER AL MANTENIMENT DE LA PARCEL·LA MÍNIMA 
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Tot seguit  es veu l’expedient  de la  proposta de resolució  presentada per  El  PI  per  al
manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl rústic. 

“ANTECEDENTS
El Ple del Consell de Mallorca aprovà el 12 de gener per unanimitat una moció d’El PI per
la qual es comprometia a no augmentar la superfície mínima per a la construcció de noves
edificacions  destinades  a  habitatge  o  el  canvi  d’ús  de  les  ja  existents  a  la  propera
modificació del Pla Territorial de Mallorca.

Posteriorment, la comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears va aprovar el
mes de març una iniciativa del grup parlamentari El PI en el mateix sentit, per no impulsar
cap  iniciativa  legal  que  suposi  un  canvi  en  la  superfície  mínima  general  exigible  per
autoritzar un habitatge en sòl rústic.

Actualment  per  a  l'autorització  d’un  d'habitatge  unifamiliar  aïllat  a  sòl  rústic  comú és
necessari comptar amb una superfície superior o igual a 14.000 metres quadrats. Aquesta
regulació  té  un  caràcter  de  mínims  i,  per  això,  a  la  diversa  normativa,  instruments
d’ordenació territorial i plans urbanístics han definit categories de sòl rústic on aquest ús
no és autoritzable (ANEI), o categories on la superfície mínima exigible és més gran.

Això,  juntament  amb una  restricció  de  la  possibilitat  de  l’ús  d’habitatge  en  parcel·les
segregades a partir de les dates assenyalades al respectiu Pla Territorial, ha creat una
regulació  que  s’ha  anat  consolidant  al  llarg  del  temps  i  que  ha  estat  assumida
satisfactòriament per una immensa majoria dels operadors jurídics.

Considerant positiu acabar amb les incerteses que pugui haver en relació a futurs canvis
normatius  i  havent  manifestat  el  Govern  que  no  té  cap  intenció  de  canviar  aquesta
superfície mínima,  El  PI  veu amb preocupació l’anunci  d’un possible incompliment  que
recullen distints mitjans de comunicació.

Les declaracions de la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido, tornen a obrir la
possibilitat  d’incrementar  la  superfície  mínima de construcció  en sòl  rústic  a  més dels
14.000 metres quadrats actuals, fet que segons El PI està provocant un allau de noves
sol·licituds de llicències davant de possibles canvis a la normativa, demostrant així que els
mallorquins no se fien dels actuals responsables de la institució. Essent necessari donar
estabilitat i seguretat jurídica.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 19 d’abril i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el grup popular ha presentat
darrerament al Consell de Mallorca una moció dirigida en el mateix sentit d’allò que es
debat  avui  aquí,  ja  que  entenen  que  la  seguretat  jurídica  és  fonamental  pel
desenvolupament  del  territori;  a  causa  dels  anuncis  que  diuen  que  probablement
s’augmentarà la parcel·la mínima a 30.000 m2 ha fet que hi hagi un augment considerable
de peticions de llicències a urbanisme. Des del seu grup es vol proposar a El PI, presentar
la moció amb el mateix sentit, però introduint una esmena dient que a més de mantenir la
parcel·la mínima, també es mantinguin les condicions d’edificació i els usos permesos. Diu
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que han d’estar orgullosos com a municipi de Balears, que som uns dels municipis que
protegim no tant sols el 14.000 m2, sinó que també protegim parcel·les de 30.000 m2 i
més, en cas de no acceptar la proposta diu que el seu grup, presentarà una moció amb
aquests dos sentits.

El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta amb
una sèrie d’excepcions, bàsicament per donar una seguretat al propietari, volen esperar a
veure la nova proposta de la Conselleria de Territori abans de fer comentaris, explica que
hi ha zones que consideren que per protegir el paisatge, seria bo una ampliació de la
superfície per poder-hi construir, votaran a favor per mantenir la parcel·la mínima i a més
les condicions d’edificació i dels usos permesos, com ha dit el portaveu del PP.

El Sr. Jaume Tomàs (MES) diu que el seu partit s’abstindrà a aquest punt, ja que creuen
que s’ha d’esperar als resultats dels estudis que el Consell de Mallorca fa referent a la
revisió del Pla Territorial de Mallorca, no creuen que hi hagi un buit de la llei i els hi han dit
que la intenció és fer una revisió del planejament per veure si és necessari introduir alguna
restricció en el futur, per tot això els convé esperar esdeveniments abans de posicionar-se.

El Sr. Juan Ramón Martín, portaveu de SSPLL, diu que el seu grup s’abstindrà, ja que en
aquests  moments  es  contempla  la  parcel·la  mínima  de  14.000  m2,  i  en  un  futur  ja
valoraran si s’ha de donar suport o no a altres possibilitats.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu vot serà favorable, ja que troben que amb
14.000 m2 ja és suficient.

El batle diu que la intenció de la seva proposta és més pel tema de la seguretat jurídica
dels ciutadans que per debatre la quantitat de metres, ja que cada vegada que surten
rumors  d’aquests tipus,  la  gent  presenta  una quantitat  de llicències  que desborden el
departament d’urbanisme dels ajuntaments.

El  Sr.  Jaume diu que els  qui  poden decidir  aquests  temes són els  primers  que creen
l’alarma  i  això  provoca  que  la  gent  presenti  massivament  llicències  desbordant  els
ajuntaments, de totes maneres el seu grup creu que es modificarà la llei del sòl com diu el
Sr. Vives i de fet ja hi ha esborranys que circulen sobre aquest tema, per això demana que
es defensi tot allò que tenen i reincideix en introduir l’esmena ja esmentada. 

El Sr. Tomàs diu que rumors n’hi ha sempre, però s’han de moure per certeses i el seu
grup està d’acord amb la llei actual, però si en aquests moments hi ha un estudi, no volen
tancar-li les portes, troben que si hi hagués modificacions, són del parer de què s’han de
valorar i després prendre les decisions.

El batle diu que el seu grup està d’acord en modificar la proposta introduint l’esmena
proposada pel partit popular.
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Un cop acabades les intervencions, primerament es vota l’esmena que proposa incorporar
dins l’acord  “les condicions edificatòries i els usos permesos” i amb 20 vots a favor (PP,
PSOE, MES, El PI i ASI) i una abstenció (SSPLL) prospera per majoria.

Tot seguit, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 16 vots a favor (PP, PSOE, El
PI, i ASI) i 5 abstencions (MÉS i SSPLL), per majoria s’adopta el següent acord.

Únic. El plenari de l’Ajuntament insta al Parlament de les Illes Balears, al Govern de
les Illes Balears i al Consell Insular a mantenir la superfície mínima de parcel·la a sòl rústic
comú establerta en 14.000 metres quadrats,  amb les condicions d’edificació i  els  usos
permesos en les mateixes.

APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Seguidament  es  veu  l’expedient  relatiu  a  l’Ordenança  reguladora  de  la  convivència
ciutadana i el secretari llegeix el dictamen de l’assumpte, el qual es va veure a la Comissió
Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 d’abril.

Seguidament el regidor de la Policia Local, el Sr. Gori Estarellas (PSOE), diu que després
de fer-hi feina més d’un any i de la revisió definitiva que han fet els tècnics, avui es du a
aprovació una ordenança molt diferent de l’esborrany que hi havia fa un any. Es tracta
d’una ordenança poc extensa i polida, on s’ha intentat recollir totes les queixes que han
anat sorgint durant aquest any, bàsicament en la temporada d’estiu i a la zona costanera, i
els punts a tractar majoritàriament són la regulació dels renous produïts a distints locals o
habitatges, la beguda   d'alcohol en concentracions de persones o al carrer, així  com la
seva venda a locals i en horaris no permesos. Especifica la classificació de les infraccions i
de les sancions, i comenta que és una ordenança oberta a canvis per millorar-la. 

El  Sr.  Joan C.  Jaume (PP)  diu  que el  seu partit  votarà  a favor  inicialment  a aquesta
ordenança, atès que dos mesos abans d’acabar el passat mandat el Partit Popular en va
proposar  una  però  es  va  considerar  convenient  esperar  després  de  les  eleccions
municipals. És una ordenança molt necessària, no només per a la zona costanera, sinó per
tot el municipi,  ja que es tracta d’una ordenança de convivència i aquest era un tema
fonamental en el seu programa electoral. Tot és millorable i hi ha algunes coses que els
preocupen, però atès que es podran presentar al·legacions s’haurà de veure si entre tots la
fem millor abans de la seva aprovació definitiva. 

El Sr. Miquel Àngel Serra (MES) diu que efectivament ha estat una tasca complicada, però
és  una  ordenança  molt  necessària,  confia  que  vagi  bé  i  agraeix  la  feina  feta  al  Sr.
Estarellas i als serveis tècnics de la Casa.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup donarà suport a aquesta ordenança,
ja  que  sembla  més  adequada  pels  moments  actuals,  però  també  li  agradaria  que
s’apliquessin  les  mesures  que  prevéu i  que  es  dediquessin  més  mitjans  econòmics   i
personals. 
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El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que donarà suport a l’aprovació de l’Ordenança, i veu bé
que hagi estat feta pels tècnics municipals, ja que són els apropiats per aquesta tasca, i
creu que després el més important serà que hi hagi el personal suficient per fer-la complir.

El  batle  comenta  que  era  un  pas  necessari  dur  endavant  aquesta  Ordenança  i  que
probablement tindrà mancances, ja sigui ara o amb el temps, i per això és una ordenança
oberta per poder-hi incloure els suggeriments necessaris. Agraeix al Sr. Estarellas i  als
tècnics municipals que hi han intervingut la feina feta.

El Sr. Estarellas agraeix els suports dels grups polítics i diu que era una eina necessària i,
com ja ha dit el Sr. Jaume, a l’anterior mandat el PP ja en va deixar un projecte mig
enllestit. Amb aquesta Ordenança no solucionarà els problemes de cop, però la intenció és
que almenys amb les sancions econòmiques a poc a poc es pugui millorar la situació.
Compta amb l’ajuda de la Policia Local, ja que sense la seva intervenció no seria possible la
seva aplicació, i proposa que abans d’acabar l’estiu es faci un plenari per poder valorar-la i
introduir les millores que es trobin pertinents de cara a la temporada que ve.

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

Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana,
d’acord amb la proposta que figura a l’expedient. 

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies per a la
presentació  de  reclamacions,  objeccions  o  observacions,  mitjançant  la  publicació  d’un
anunci en el BOIB i en la web municipal.

Tercer. Concedir un tràmit d’audiència a les associacions de veïns i altres entitats
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, les finalitats de les quals guardin
relació directa amb l’objecte de l’ordenança. 

En aquests moments s’absenten de la sessió per un termini de 3 minuts els Srs. Guillermo
Roig (ASI) i Jaume J. Oliver (PSOE).

PROPOSTA DE SSPLL RELATIVA A LA PRESERVACIÓ DE LES PENSIONS
Seguidament el Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) llegeix la proposta presentada pel seu grup
relativa a la preservació de les pensions. 

En aquests moments s’absenta de la sessió per un termini de 3 minuts el Sr. Joan C.
Jaume (PP).

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s'ha donat un procés de deteriorament del
Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les pensions. Vivim una situació
d'alarma social  pel  perill  que corre  un dels  pilars  fonamentals  de la  nostra societat,  un eix  de
solidaritat intergeneracional i interterritorial.

Les pensions públiques no només són un dret, un símbol de progrés i una conquesta democràtica,
sinó que aquests anys han suposat un autèntic matalàs per a milers de famílies durant la crisi. I ho
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segueixen sent. Per això cal reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de forces
política, sense importar quin sigui el color del govern o la situació del país. Tota la ciutadania es
mereix que les pensions públiques siguin tractades com la columna vertebral de l'estat social, un
dret que roman al marge de qualsevol disputa política, de diferències ideològiques o de projecte en
el marc de les institucions democràtiques.

Per defensar aquestes raons s'han creat associacions com "Cap Endavant Garantitzem les Pensions
(ACEPGP)" amb l'objectiu  de promoure una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició
expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar el Sistema Públic de
Pensions.

Un article que reculli com obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les
pensions,  i  per  tant  la  impossibilitat  que  cap  tipus  de  mesura,  ja  siguin  retallades,  pujades
d'impostos, copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra pugui afectar
les pensions, excepte aquelles que siguin favorables per a elles.

Cal promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en què tota la societat tingui l'oportunitat de
conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents posicions i alternatives que hi ha sobre el
futur de les pensions.

Un debat imprescindible perquè la ciutadania pugui formar, en condicions d'igualtat per a totes les
opcions, una opinió fonamentada.

Per això és imprescindible un ampli moviment social, sense distinció d'ideologies, credos religiosos o
sigles partidistes, per aquells que creiem que el manteniment d'un sistema de pensions públiques
dignes és una lluita que afecta tota la ciutadania. Qualsevol retallada, qualsevol rebaixa, qualsevol
empitjorament en les condicions d'accés a la pensió afecta el nostre poder adquisitiu, és a dir a la
nostra qualitat de vida, present o futur.

Preservar i millorar l'actual sistema públic de pensions va en benefici del conjunt de la societat. I
tota la societat s'ha d'implicar en la seva defensa.

Des d'aquesta convicció, la ACEPGP crida a promoure i impulsar la recollida de signatures, el debat,
la reflexió i la participació majoritària de la societat en un assumpte de tan vital transcendència. I
crida a tota la ciutadania a sumar-se a aquesta iniciativa i a participar activament en recollir una
allau de centenars de milers de milions de firmes que evidenciïn l'opinió d'una immensa majoria
davant un assumpte de tan vital transcendència.

Cobrar una pensió pública digna és un dret indestructible proclamat per la Constitució espanyola i la
Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i suficients no poden dependre de res més
que  de  la  voluntat  política  per  garantir  un  dret.  I  tot  i  així  és  tanta  la  pluralitat  d'opinions  i
alternatives rigoroses sobre les pensions, sobre la seva sostenibilitat, sobre els ingressos que han de
finançar-les i sobre les diferents formes de redistribuir la riquesa per assegurar un dret tan bàsic
que cap qüestió tècnica ni alternativa de gestió pot estar per sobre de la seva defensa i garantia.

Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari ampliar l'esperit que
ja recull la Carta Magna, i promoure una reforma que modifiqui l'article que estableix la garantia de
pensions  adequades  i  periòdicament  actualitzades,  en  el  sentit  que  es  reforci  com obligació  i
mandat  constitucional  inexcusable  per  als  poders  públics,  la  prohibició  de  qualsevol  tipus  de
privatització i el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions. Tocar les pensions és creuar
una línia vermella que no hem de permetre. 

12



La ACEPGP està formada ja  per 195 organitzacions  i  95 personalitats,  que són un exemple de
pluralitat  ideològica,  política  i  territorial,  i  de  sectors  representatius  de  la  societat,  cosa  que
evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. 

És important que el municipalisme participi en aquest debat, aportant iniciatives i es posicioni en
alguna cosa de tanta transcendència per al conjunt de la ciutadania. 

És per tot això que es proposa al Ple municipal per a la seva aprovació el següent acord:
Primer. Instar al Govern Balear que traslladi al Govern i al Congrés dels Diputats a què

s’atengui la reivindicació de la ACEPGP,  ̶a la qual aquest Ajuntament ha de mostrar el seu suport ̶,
promovent una reforma de la Constitució que asseguri que els poders públics han de garantir la
dignitat i la suficiència econòmica del Sistema Públic de Pensions. 

Segon. Instar que aquesta reforma inclogui com a obligació constitucional el manteniment
del poder adquisitiu real de les pensions, la revaloració es realitzarà en funció de l'Índex de Preus al
Consum. 

Tercer.  Sol·licitar  que en el  marc  de la  Constitució  Espanyola  s'asseguri  que qualsevol
decisió que tingui a veure amb el marc normatiu del Sistema Públic de Pensions sigui fruit del
consens polític emmarcat en el Pacte de Toledo.

Quart.  Sol·licitar  que, quan es proposi  una revisió constitucional  que afecti  els  articles
relatius  al  Sistema  Públic  de  Pensions,  aquesta  haurà,  en  tot  cas,  sotmetre’s  al  procediment
agreujat de reforma constitucional, que inclou una majoria qualificada per a la seva aprovació i la
dissolució immediata de les Corts.”

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19
d’abril i el Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que hi ha vegades que es presenten propostes
que afecten més al conjunt de la ciutadania espanyola que al mateix municipi i aquesta és
el cas. Les pensions estan garantides i aquest és un debat que s’ha de fer al Parlament o
en el marc del Pacte de Toledo. El seu grup no pot donar suport a una proposta en la qual
pareix que es vol alarmar els ciutadans amb el tema de les pensions i, a més, hi ha punts
que no s’acaben d’entendre. Aquest és un debat que s’haurà de produir en un futur i el
primer que s’ha de fer per garantir les pensions és una política encaminada que la gent
pugui trobar feina. 

El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el Partit Socialista donarà suport a aquesta proposta,
perquè és una declaració d’intencions i d’allò que es tracta és de donar-hi suport espiritual
perquè no s’hi pot fer res més. De totes maneres el tema de les pensions és un dels pilars
de l’estat  del  benestar  de les persones.  Si  serveix  d’alguna cosa la  nostra adhesió de
comunicar a l’Estat central la nostra preocupació, ja li dóna sentit a aquesta moció.

La Sra. Maria Barceló (MES) diu que el seu grup en un principi donarà suport a la proposta
que es debat, ja que estan d’acord amb les 4 propostes que s’exposen, tot i que es podrien
resumir en dues: una, la necessitat del consens polític per posar les coses en comú i, per
tant, perquè els canvis siguin més difícils de fer; i, l’altra, la importància del manteniment
del poder adquisitiu. Demana si és possible fer una esmena en el punt 1 de les propostes i
allà on diu: “a què s’atengui la reivindicació de la ACEPGP, ̶a la qual aquest Ajuntament ha
de  mostrar  el  seu  suport  ̶,  promovent  una  reforma”  posar-hi:”la  reivindicació  d’una
reforma”, pel fet que no veuen factible donar suport a aquest punt tal com està, ja que el
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seu grup no té coneixement de l’Associació ACEPGP. Si s’accepta l’esmena el seu grup hi
votarà a favor. 

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta, malgrat
que la majoria de mocions que es presenten aquí, hi surt l’Estat Espanyol i en aquests
casos la feina l’haurien de fer els diputats.

El batle diu que si el Sr. Martín accepta l’esmena proposada pel grup MES, El PI també
donarà suport a aquesta proposta.

El Sr. Martín diu que no hi ha cap inconvenient en acceptar l’esmena, però vol explicar que
aquesta proposta en si, ve de la sol·licitud d’aquesta Associació (ACEPGP), que demana als
municipis a instar el que es demana al punt 1 de les propostes. Quan a la intervenció del
Sr. Jaume, matisa que en cap moment vol crear una alarma, sinó que és un fet real que
des de fa 6 anys el poder adquisitiu dels pensionistes ha disminuït un 18% i el motiu de la
seva proposta és que es preservin les pensions.

El Sr. Jaume contesta que el poder adquisitiu no només ha baixat un 18% als pensionistes
sinó a tots els ciutadans. Recorda que fa 8 anys les pensions es congelaren i ara almenys
estan garantides amb l’increment de l’IPC. Creu que l’encapçalament de la proposta no té
res a veure amb l’acord que proposa. Insisteix que on s’hauria de debatre és a les Corts. 

Un cop acabades les intervencions, primerament es vota l’esmena que proposa substituir
en el punt 1 de les propostes, on posa “ a què s’atengui la reivindicació de la ACEPGP, ̶a la
qual aquest Ajuntament ha de mostrar el seu suport ̶, promovent una reforma” per “ la
reivindicació d’una reforma”, i amb 13 vots a favor (PSOE, MES, El PI, SSPLL i ASI) i 8 vots
en contra (PP) prospera per majoria.

Tot seguit, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 13 vots a favor (MÉS, PSOE, El
PI, SSPLL i ASI) i 8 vots en contra (PP), per majoria s’adopta el següent acord:

Primer. Instar el Govern Balear que traslladi al Govern i al Congrés dels Diputats la
reivindicació d’una reforma de la Constitució que asseguri que els poders públics han de
garantir la dignitat i la suficiència econòmica del Sistema Públic de Pensions. 

Segon.  Instar  que  aquesta  reforma  inclogui  com  a  obligació  constitucional  el
manteniment  del  poder  adquisitiu  real  de  les  pensions,  la  revaloració  es  realitzarà  en
funció de l'Índex de Preus al Consum. 

Tercer.  Sol·licitar  que  en  el  marc  de  la  Constitució  Espanyola,  s'asseguri  que
qualsevol decisió que tingui a veure amb el marc normatiu del Sistema Públic de Pensions
sigui fruit del consens polític emmarcat en el Pacte de Toledo.

Quart.  Sol·licitar  que, quan es proposi  una revisió  constitucional  que afecti  els
articles relatius al Sistema Públic de Pensions, aquesta haurà, en tot cas, sotmetre’s al
procediment agreujat de reforma constitucional, que inclou una majoria qualificada per a la
seva aprovació i la dissolució immediata de les Corts.

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Francisca Almagro (PP).
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PROPOSTA RELATIVA A LA DESCATALOGACIÓ DEL “CONVAIR CORONADO”
Tot seguit es veu la proposta presentada per ASI relativa a la descatalogació  per part del
Consell  Insular  de  Mallorca  del  “Convair  Coronado”  de  la  companyia  Spantax,  i  que
textualment diu: 

“MOTIUS:

1. Que el Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 15 de desembre de l'any 2011,
va  acordar  declarar  bé  catalogat  al  CONVAIR  CV-990  30-A5  de  la  ja  desapareguda
companyia aèria Spantax, el qual es troba estacionat des de l'any 1988 a la Base Aèria de
Son Sant Joan (Palma de Mallorca), quedant d'aquesta forma, inscrit al Catàleg General del
Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

2. Que recentment, de forma incomprensible i emparant-se en uns informes presentats per la
Fundació  Aeronàutica  Mallorquina,  la  Comissió  Insular  de  Patrimoni  Històric  del  Consell
Insular  de  Mallorca,  en  sessió  del  dia  20  de  desembre  de  2016,  va  acordar  iniciar  la
tramitació administrativa per deixar sense efecte la declaració de “bé catalogat”.

3. Que l'esmentat CONVAIR CV990 30- A5 (d'ara endavant avió Coronat) forma part de la
història aeronàutica de la nostra aviació en aquestes Illes Balears, la titularitat de les quals
va pertànyer a la companyia Spantax, la qual independentment d'haver estat fundada l'any
1959 com Spain Air Taxi, tenia a Palma de Mallorca una de les seves bases amb connexions
a diferents ciutats espanyoles i europees, la qual cosa ve a dir-nos que l'avió Coronat forma
part de la nostra aviació Balear, conservant-se en l'actualitat, únicament quatre d'aquests
avions (un a Suïssa, dos a Califòrnia i l'altre, el que ens ocupa en aquesta moció).

4. Que  a  través  del  pas  del  temps,  la  deterioració  d'aquest  avió  Coronat  ha  estat  molt
important; el seu estat és pràcticament lamentable a causa dels desperfectes que ha vingut
sofrint des que la seva manutenció, a causa de la caiguda de l'empresa Spantax, ha estat
totalment  nul·la.  Aquest grup municipal  d’A.S.I.  entén que la descatalogació  i  posterior
desballestament ha de ser l'última alternativa, sobretot si hi ha voluntat de salvar-ho perquè
serveixi com a museu o activitat turística.

5. Que si bé és cert que l'article 26 de la Llei 12/1988 de Patrimoni Històric de les Illes Balears
ve a imposar als propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de béns d'interès cultural
o catalogats, el deure de conservar-los, mantenir-los i custodiar-los de tal manera que es
garanteixi la salvaguarda dels seus valors, no és menys cert que en el seu article 27 preveu
en cas d'incompliment de l'obligat, ser les institucions les que haurien de preocupar-se per
aquests patrimonis, especialment quan la possibilitat dels seus actuals o antics propietaris
no pugui realitzar aquesta conservació (exemples: molins, camins, fonts, rellotges de sol,
etc.).

6. Que és per això que el nostre grup municipal A.S.I. en trobar-se que el Consell Insular de
Mallorca durant els últims sis anys ha vingut incomplint amb la seva obligació de vigilància
sobre l'estat de conservació de ben catalogat, circumstància aquesta que no pot concloure
amb la descatalogació i desballestament d'un avió com el Coronat, tan emblemàtic per al
turisme de les nostres illes, i en base que existeix un evident interès històric a mantenir i a
conservar  el  “CONVAIR  CV  -990  30-A5”  lloc  de  manifest  per  entitats  altruistes  com
l’«Associació d'Amics de Son Sant Joan”, sol·licita a aquest Ple de l'Ajuntament de Llucmajor
els següents acords:

Primer. Instar al Consell Insular de Mallorca a mantenir la catalogació del CONVAIR
CV–990 30 A5 CORONAT de SPANTAX estacionat a la Base Aèria de Son Sant Joan de
Palma de Mallorca.

Segon. Incloure, en els propers pressupostos generals del municipi, una quantitat
econòmica  amb la  finalitat  de col·laborar  en la  rehabilitació  d'aquest  avió  Coronat,  per
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entendre que el nostre municipi, de caràcter eminentment turístic, també podrà gaudir de
tan insigne joia de l'aviació comercial de les nostres illes.”

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19
d’abril i, un cop vist el dictamen, el Sr. Guillermo Roig (ASI) agraeix a les persones que
impulsen aquest tema. A continuació llegeix un escrit que li ha fet arribar l’associació que
promou la iniciativa on defensen els arguments d’aquesta proposta. 

El Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que ja va dir-li al Sr. Roig que el seu grup donaria suport
a aquesta proposta, ja que es tracta d’un bé catalogat i encara que no estigui ubicat al
nostre municipi, ens ha ajudat a donar-nos fruits i entén que s’ha de preservar. 

La regidora de cultura, Sra. Adelina Gutiérrez (MES), dóna l’enhorabona al Sr. Roig perquè
per  primera  vegada ha presentat  una  proposta  en aquest  plenari,  ja  que  fins  ara  es
dedicava a intervenir només en el torn de precs i preguntes i, a més, és una proposta
relacionada amb el patrimoni i la cultura. Recorda al Sr. Roig que ell a vegades ha votat en
contra de propostes pel simple fet que no estaven en les dues llengües oficials, però la
d’avui només l’ha presentada en una llengua. El seu grup hi votarà en contra, però no per
això sinó perquè, tot i que que emocionalment estan amb l’associació i amb la idea, s’han
posat en contacte amb la directora general de Patrimoni del Consell de Mallorca i els hi ha
explicat que no hi ha cap intenció de descatalogar ni desmuntar aquest avió, ja que han
tingut una sèrie de reunions amb distintes associacions, una d’aquestes és l’associació que
el Sr. Roig ha anomenat, i els hi ha proposat que presentin un projecte de manteniment i
seguiment i de moment no han tingut contestació. Creu que fins que no la tenguin no és el
moment de debatre aquest tema.

El  Sr.  Juan  Ramón Martín  (SSPLL)  diu  que  el  seu  grup  donarà  suport  a  la  proposta
esmentada,  ja  que  pensen que  l’avió  del  qual  es  parla  representa  un passat  que  no
s’hauria d’oblidar, i creu que una icona com aquesta s’hauria de reconèixer com un bé
catalogat, ja que representa una part de la història turística de Balears.

El batle afegeix que, en referència al punt b de la proposta, on es demana destinar una
quantitat econòmica del pressupost municipal, seria complicat ja que gastar doblers per
temes que no afecten l’Ajuntament pot tenir traves burocràtiques. 

El Sr. Roig contesta a la Sra. Gutiérrez que la informació que tenen ell i l’associació de la
directora general de Patrimoni es contradiu amb allò que ha dit la regidora, i la convida a
parlar  amb els  membres de l’associació,  que avui  són presents.  Respecte a l’aportació
econòmica, es tractaria  d’una cosa simbòlica per  demostrar  el  suport  de l’Ajuntament.
Lamenta no haver obtingut el suport unànime de la corporació, cosa que sí es va produir a
l’Ajuntament de Palma.  

Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots
a favor (PP, SSPLL i ASI) i 10 vots en contra (PSOE, MES i El PI) es produeix un empat. Tot
seguit es fa una segona votació i es produeix el mateix resultat, per la qual cosa amb el
vot de qualitat del batle, per majoria queda rebutjada la proposta esmentada.
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En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Francisca Almagro (PSOE).

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
Tot seguit la presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia adoptades dia 1 de
març i dia 31 de març de 2017 (2017000652 a 2017001172).

RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació,  en compliment  d’allò  que preveu l’article  218 del  Reial  decret  legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals,  es  dóna  compte  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  les  resolucions  adoptades  per  al
reconeixement  de  diverses  obligacions  a  les  quals  el  Departament  d’Intervenció  ha
formulat objeccions. Aquestes resolucions són les següents:
Resolució Data Concepte
0997/2017 22/03/17 Factura 5000 fullets agroturismes

1079/2017 27/03/17 Decret nòmina març 2017

1082/2017 27/03/17 Factures realització projecte amb famílies usuàries

1083/2017 27/03/17 Factures coordinació i realització del projecte.

1084/2017 27/03/17 Factures productes beneficència

1085/2017 27/03/17 Factura servei de conservació d’enllumenat públic.

1086/2017 27/03/17 Factura viatges bus residents gener 2017

1087/2017 27/03/17 Factures material d’oficina

1088/2017 27/03/07 Factures lloguer 2 locals c/ Fira 5, febrer i març 2017

1089/2017 27/03/17 Factures servei telefònic Llucmajor i s’Arenal

1090/2017 27/03/17 Factures tasques neteja brossa i deixalles gener i febrer 2017

1091/2017 27/03/17 Factures servei d’auxiliar al claustre i en missatgeria gener 2017

1092/2017 27/03/17 Factura sopar patrona policia 

1093/2017 27/03/17 Factura 24 Kgs caramels-circulació vial

1094/2017 27/03/17 Factures gasoleo instal·lacions municipals

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes, el Sr. Jaume fa un prec a causa de la situació del
plenari d’avui, ja que és un plenari atípic, pel fet de tenir un col·lectiu de persones, en
aquest  cas,  treballadors  de la  Casa,  que segons sembla  estan en total  desacord amb
l’equip de govern. Demana els motius de la protesta i li  preocupen els comunicats que
l’equip  de  govern  emet,  ja  que  atribueixen  la  responsabilitat  de  la  situació  actual  a
l’anterior equip de govern, que potser tengui part de culpa, però no creu que el motiu
principal d’aquest distanciament amb els treballadors tengui res a veure amb l’anterior
govern. Sembla que un punt de discòrdia són els premis per 15, 25 i 33 anys de servei,
que es pagaven abans de les restriccions de la llei Montoro, i que es van suprimir amb el
Pla d’Ajust,  però en els  darrers 3 anys la  situació ha millorat.  Demana al  govern que
compleixi els seus acords amb els funcionaris, ja que hi ha un pacte de funcionaris des de
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fa 20 anys, i creu que reconèixer els drets dels treballadors amb un pacte és allò que s’ha
de fer valer i demana que s’arregli la situació pel bé de la ciutadania.

El batle diu que aquesta situació no és agradable per ningú, però és el que hi ha. Si el
Grup Popular entén que el govern els n’atribueix la responsabilitat, la veritat és que no és
així, sinó que simplement diuen que els empleats d’aquesta Casa han recobrat unes ajudes
socials que varen perdre l’any 2012 i les han recuperat enguany, perquè quan van entrar
al govern estaven al 99% d’endeutament i era impossible pagar-les. Gràcies a la gestió
d’aquest equip de govern i al regidor d’Hisenda, varen aconseguir baixar al 75% el rati
d’endeutament i s’han pogut pagar aquestes ajudes per un import, el 2016, de 588.952 € i
dins el mes que ve es pagarà 97.700 € més. Per descomptat poden haver fallat en qualque
cosa i que s’hagi deixat de pagar per qüestions burocràtiques o falta de comunicació. Hi ha
altres  raons  per  haver  arribat  a  la  situació  actual,  i  una d’elles  són les  productivitats
pagades  a  una  sèrie  de  funcionaris,  sempre  avalades  pels  tècnics.  Es  tracta  d’una
productivitat impugnada, com també ho està la RLLT, i des del moment que no hi ha acord
amb els empleats municipals, s’ha de recórrer a les instàncies judicials, que seran les que
ho resolguin. Quan al premi per 15, 25 i 33 anys de servei també està denunciat i amb els
informes interns no creu que es pugui pagar, però si la justícia diu que s’ha de pagar, es
pagarà sense problemes. Referent a la carrera professional, l’Ajuntament ha rebut una
carta  de Delegació  de  Govern en  la  qual  s’insta  a  no pagar-la,  sota  l’advertiment  de
denunciar-ho als tribunals. Si després, la Justícia diu que es pot pagar, també ho faran. Pel
que fa a la retribució a la Policia Local de la nocturnitat i els caps de setmana, aquest és
un compromís  que va adquirir  aquest  equip  de govern en un acord de 18/07/16 i  la
voluntat era complir aquest acord, però en el punt 2 se subordina al fet “que l’informe
d’intervenció respecte al present acord és favorable” i atès que no ho és, l’equip de govern
no anirà en contra de cap informe negatiu. Aquest equip de govern se seguirà reunint i
firmant  acords,  però,  el  que  no  farà  serà  firmar-los  amb informes  desfavorables  que
puguin dur problemes tant al consistori com a la resta de la ciutadania.

El Sr. Martín fa un prec a l’equip de govern perquè es van gastar doblers, temps i mitjans
per crear una zona d’aparcament per als cotxes al Passeig Jaume III els dies de mercat,
però  no  es  respecta  la  senyalització,  sobretot  per  part  dels  venedors  habituals,  amb
vehicles a cada part i en direcció contrària, així com cadires i altres objectes per guardar
lloc. Demana que s’adoptin les mesures oportunes perquè es respectin les normes i es
puguin utilitzar els aparcaments de la forma per a la qual es van crear. 

El  batle  contesta  que  efectivament  s’ha  de  mirar  de  posar-hi  més  ordre  en  aquest
assumpte, però és complicat, ja que la patrulla de la Policia Local encarregada d’aquesta
tasca, els dies de mercat té moltes altres feines a fer, però s’hi està fent feina per millorar
la situació pel bé de tots.

El Sr. Roig insisteix que encara no ha rebut cap contestació sobre com es va gastar el
pressupost participatiu. S’interessa també pels problemes que hi va haver a s’Arenal durant
la Setmana Santa amb els cotxes aparcats, ja que unes senyores, que podrien ser les
presidentes de les confraries, varen demanar explicacions. La contestació que va donar el
Sr. Serra no li va parèixer l’adequada, ja que la Policia Local no fa cap boicot i troba que
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als ciutadans se’ls hi ha de dir la veritat. També demana si aquest Ajuntament pensa fer
alguna cosa amb la gran quantitat d’herbes que hi ha per tot el municipi, i també demana
que no esperin que arribi Sant Miquel per arreglar Ses Piquetes del Péleg, perquè es parla
molt del patrimoni, però la situació en què es troba actualment és deplorable. 

El  regidor  d’Hisenda,  Sr.  Oliver,  contesta  al  Sr.  Roig  que  com  a  regidor  d’aquesta
corporació pot anar en voler al Departament d’Intervenció on té a l’abast tota la informació
i així sabrà de primera mà en què s’han gastat els pressuposts participatius. 

El batle contesta que, sobre els cotxes aparcats durant la Setmana Santa a s’Arenal, hi va
haver alguns carrers que sí que hi havia cotxes, i creu que va ser perquè els ciutadans no
degueren veure en el seu moment els senyals d’avís que deixa l’Ajuntament, normalment
uns dies abans, prohibint l’estacionament. Pel que fa a les herbes li dóna tota la raó al Sr.
Roig, i recorda que la normativa dels productes per desbrossar les herbes ha canviat per
complet i els que es poden utilitzar actualment són ineficaços, però els tècnics no deixen
emprar segons quins tipus de productes. I quan a les piquetes del Péleg en pren nota i
s’intentarà arreglar el més aviat possible. 

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

Vist i plau El secretari
  El batle
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