ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 26 de juliol de 2017
Horari: de les 19 a les 20.40 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, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura
Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB.
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, 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
28 de juny de 2017, amb caràcter ordinari, i atès que no s’hi fa cap objecció, s’aprova per
assentiment.
APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A L’EXERCICI 2017
A continuació el batle retira aquest punt de l’ordre del dia a causa de modificacions d’unes
subvencions, i una vegada rectificat es durà al proper plenari de dia 9 d’agost.
MODIFICACIÓ DELS HORARIS DELS LLOCS HABILITATS NACIONALS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació dels horaris dels llocs de funcionari amb
habilitació nacional i la proposta.
Antecedents
Examinada la proposta MF-31 de modificació dels horaris dels llocs d’habilitats estatals amb el
Codi F90170001, F90120001 i F90220001 segons l'informe de detall que s'adjunta com a annex.
Vist que és necessari modificar la RLLT, ja que tal com s'indica en l'informe subscrit pel secretari
de la Corporació les tasques dels habilitats nacionals i l’especial responsabilitat d’aquests en el
seu lloc de feina, que du implícita la plena disposició d’horaris ja bé presencial, ja bé virtual, així
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com la necessitat de la seva presència en els plens ordinaris de l’Ajuntament en horari de tardanit, així com la necessitat d’assistir a reunions que en alguns casos són a la tarda.
Atès que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l'organització als
canvis produïts, de manera que aquesta reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i
organitzativa subjacent.
Atès que l'aprovació de la RLLT i, conseqüentment, de les seves modificacions correspon a
l'Ajuntament Ple, en virtut del que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de delegació.
Atès que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia a la mesa de negociació de funcionaris dia 11 i 25 de maig i dia 12 i 23 de juny de 2017 per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.-c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
Text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i no s'ha arribat a cap acord amb les organitzacions sindicals.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP), diu que el seu grup troba que modificar els horaris
dels habilitats nacionals no és gaire adequat i no és per anar en contra de les persones que
ocupen aquests càrrecs, sinó perquè són els funcionaris de més alt nivell de la corporació i pel
servei que donen troba que han d’estar presents a l’Ajuntament dins els horaris d’atenció al
públic, tot i que entenen que per la seva responsabilitat i dedicació estan a disposició de la
corporació les 24 hores, i totes les retribucions i complements que tenen estan adequats al seu
càrrec.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup pensa el mateix que el Grup Popular, ja que
troben que el secretari, la interventora i la tresorera haurien de fer l’horari que té l’Ajuntament
respecte a l’atenció al públic, ja que és quan més moviment hi ha, i per això hi votarà en contra.
El batle diu que el fet de presentar aquesta proposta no vol dir en cap cas que els funcionaris
afectats es botin el seu horari de feina. Simplement es tracta que puguin tenir un marge de
maniobra per poder organitzar els seus horaris i així conciliar-los un poc amb la seva vida
familiar, ja que moltes vegades per segons quins assumptes es queden fent feina més hores. És
per tot això que troben que aquesta proposta té bastant de sentit comú.
El Sr. Jaume contesta que en cap moment han dit que no facin aquest horari especial, però
insisteix que en l’horari d’atenció al públic hi haurien de ser presents.
El Sr. Roig insisteix en el que ha dit abans, i diu que només hi ha un ple cada mes i els regidors
també s’han d’organitzar igualment. Una altra cosa seria que hi hagués un ple cada dia o cada
setmana, però és l’equip de govern qui presenta la proposta.
El batle contesta al Sr. Roig que els regidors han de ser al Ple, però no tenen un horari
d’entrada ni de sortida, i s’organitzen com millor els convé, i no s’han de mesclar els funcionaris
amb els polítics perquè no hi tenen res a veure.
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Una vegada acabades les intervencions i d’acord amb la fonamentació que precedeix, se sotmet
el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI), 9 vots en contra (PP i
ASI) i 1 abstenció (SSPLL) per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la proposta MF-31 de modificació dels horaris dels llocs d’habilitats estatals amb el Codi F90170001, F90120001 i F90220001 segons l'informe de detall que s'adjunta
com a annex.
Segon.- Establir com a data d'efectes del present acord la del dia següent a la seva
aprovació.
Tercer.- Publicar el contingut de l'acord i la fitxa descriptiva adjunta en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
CANVI DE DENOMINACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació de la RLLT, pel que fa referència al canvi de
denominació de dos llocs de treball amb el codi F90030018 i F90020001.
Antecedents de fet
Atès que s’ha incoat expedient per modificar la relació de llocs de treball pel que fa a la
modificació de dos llocs de treball.
Examinada la proposta MF-22 de canvi de denominació de dos llocs de treball amb el codi
F90030018 i F90020001, segons l’informe de detall que s’adjunta com a annex.
Atès que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l’organització als
canvis produïts, de manera que aquesta reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i
organitzada subjacent.
Atès que l’aprovació de la RLLT i, conseqüentment de les seves modificacions correspon a
l’Ajuntament Ple, en virtut del que preveu l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de
delegació.
Atès que la proposta de modificació ha estat objecte d’informació prèvia a la mesa de negociació
de funcionaris dia 27 d’abril de 2017.
L’assumpte es va veure een la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP), diu que el seu vot serà d’abstenció, ja que la RLLT és
movible i si hi ha hagut una sèrie d’errors pensen que és normal modificar-los. El batle diu que
el que intenten és reproduir una imatge fidel de la realitat dels llocs de feina, i per això es fan
aquestes modificacions.
Un cop acabades les intervencions, i d’acord amb la fonamentació que precedeix, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 abstencions (PP, SSPLL
i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la proposta MF-22 de canvi de denominació de dos llocs de treball amb
el Codi F90030018 i F90020001, segons l’informe de detall que s’adjunta com a annex.
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Segon. Establir com a data d’efectes del present acord la del dia següent a la seva
aprovació.
Tercer. Publicar el contingut de l’acord i la fitxa descriptiva adjunta en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
CORRECCIÓ D’ERRADES ALS LLOCS DE TREBALL DE L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la modificació del la RLLT, pel que fa referència a la
correcció d’errades dels llocs de treball a l’àrea de Serveis Socials, amb el codi F90030009 i
F90030010 i la proposta.
Antecedents de fet
Atès que s’ha incoat expedient per a modificar la relació de llocs de treball pel que fa a la
correcció d’errors detectats en dos llocs de treball de l’àrea de Serveis Socials.
Examinada la proposta MF-23 de correcció d’errades a l’àrea de Serveis Socials dels llocs de
treball amb el codi F90030009 i F90030010, segons l’informe de detall que s’adjunta com a
annex.
Atès que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l’organització als
canvis produïts, de manera que aquesta reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i
organitzada subjacent.
Atès que l’aprovació de la RLLT i, conseqüentment de les seves modificacions, correspon a
l’Ajuntament Ple, en virtut del que preveu l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de
delegació.
Atès que la proposta de modificació ha estat objecte d’informació prèvia a la mesa de negociació
de funcionaris dia 27 d’abril de 2017.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i d’acord amb la fonamentació que precedeix,
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10
abstencions (PP, SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la proposta MF-23 de correcció d’errades a l’àrea de Serveis Socials dels
llocs de treball amb el codi F90030009 i F90030010, segons l’informe de detall que s’adjunta
com a annex.
Segon. Establir com a data d’efectes del present acord la del dia següent a la seva
aprovació.
Tercer. Publicar el contingut de l’acord i la fitxa descriptiva adjunta en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
CREACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE RRHH
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la creació del lloc de treball del cap de servei de RRHH i la
proposta.
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Antecedents
Examinada la proposta MF-24 de modificació de la relació de llocs de treball relativa a la creació
del lloc de treball de cap de servei de la Unitat de Recursos Humans, amb el codi F90090005.
Vist que és necessari modificar la RLLT ja que, tal com s'indica en l'informe subscrit pel regidor
d’Economia, Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Funció Pública amb data 18 d'abril de
2017, l'actual situació del servei de recursos humans fa necessària la incorporació d’una persona
per dirigir, organitzar, programar, coordinar i controlar les gestions i els tràmits propis de la
competència del servei.
Atès que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l'organització als
canvis produïts, de manera que aquesta reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i
organitzativa subjacent.
Atès que l'aprovació de la RLLT i, conseqüentment, de les seves modificacions correspon a
l'Ajuntament Ple, en virtut del que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de delegació.
Atès que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia a la mesa de negociació de funcionaris els dies 27 d'abril, 11 i 25 de maig de 2017, per aplicació del que disposen els
articles 34 i 37.-c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i no s'ha arribat a cap acord amb les organitzacions
sindicals.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i d’acord amb la fonamentació que precedeix,
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10
abstencions (PP, SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la proposta MF-24 de creació del lloc de treball de cap de servei de
Recursos Humans amb el codi F90090005. Tot això segons l'informe de detall que s'adjunta com
a annex.
Segon.- Definir les següents funcions genèriques del lloc de treball de cap de servei de
recursos humans:
 Dirigir, organitzar, programar, coordinar i controlar les gestions i els tràmits propis de la
competència del servei.
 Assessorar i donar suport als òrgans superiors i directius de la Regidoria.
 Controlar, coordinar i supervisar el personal adscrit al servei, i impulsar, programar, organitzar i implantar mètodes de treball i planificació en l'àmbit del servei.
 Dirigir, organitzar i avaluar de manera contínua els recursos del servei, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç, en ordre als principis de legalitat,
agilitat administrativa i transparència.
 Elaborar i emetre els informes que li encomanin els òrgans superiors en la matèria pròpia
del servei.
 Col·laborar i coordinar-se amb la resta de departaments i serveis municipals en les matèries i programes de caràcter transversal.
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Impulsar, implantar i fer el seguiment de projectes de millora i simplificació administrativa que siguin de la seva competència mitjançant les diferents eines existents.
 Vetllar per l'actualització de la informació municipal de la seva competència en les diferents modalitats (presencial, telefònica, correu electrònic, pàgines web i seu electrònica).
 Responsabilitzar-se de l'execució dels acords adoptats que afectin el servei.
 Responsabilitzar-se de les propostes d'acord o de resolució del servei, i supervisar la resta d'actes administratius que aquest servei emeti.
 Vetllar pel compliment de la legislació vigent i de les normes previstes en els reglaments.
 Col·laborar amb els òrgans de govern i directius en la definició de línies estratègiques,
definició d'objectius i temporalització dels plans d'actuació, així com impulsar-les i executar-les, en la matèria pròpia del servei.
 Supervisar la tramitació dels procediments dels recursos interposats contra els actes administratius emesos pel servei.
 Conèixer i aplicar la normativa vigent que afecti els assumptes del servei així com les eines informàtiques per dur-la a terme.
 Complir i fer complir al personal sota el seu comandament les directrius, les normes, els
procediments i les accions preventives establertes en matèria de prevenció de riscs laborals i assumir les funcions que li siguin encomanades en matèria d'actuació en emergències, col·laborant amb el personal de Prevenció quan li sigui requerit.
 Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada pels òrgans de Govern d'entre les que corresponen a l'escala, subescala, classe, especialitat o categoria d'adscripció del lloc de treball.
Tercer.- Definir les següents funcions específiques del lloc de treball de cap de servei de
recursos humans:
 Supervisar les actuacions relatives a la planificació estratègica en matèria de personal.
 Representar l'Ajuntament davant la Seguretat Social i el Ministeri de Treball en matèria
de personal.
 Representar l'Administració en les meses de negociació i les comissions tècniques delegades, participar en la negociació, l’adopció i l’execució d'acords amb els representants
sindicals en matèria de personal, i coordinar les relacions amb els representants de les
organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Llucmajor, els membres de
la Junta de personal i el Comitè d'Empresa.
 Representar l'administració municipal davant el Comitè de Seguretat i Salut, sense perjudici de la seva substitució en cas d'absència.
 Elaborar acords i pactes de condicions de treball, instruccions de serveis, criteris d'actuació i altres documents equivalents.
 Coordinar i supervisar els procediments d'inspecció i instrucció d'expedients disciplinaris.
Quart.- Establir com a data d'efectes del present acord la del dia següent a la seva
aprovació.
Cinquè.- Publicar el contingut de l'acord i la fitxa descriptiva adjunta en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
APROVAR LA MODIFICACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL A L’ÀREA DE BATLIA
A continuació es veu l’expedient relatiu a la modificació d’un lloc de treball a l’àrea de Batlia,
amb el codi F90080001.
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Antecedents de fet
Atès que s’ha incoat un expedient per modificar la relació de llocs de treball pel que fa a la
modificació d’un lloc de treball de l’àrea de Batlia.
Examinada la proposta MF-26 de modificació d’un lloc de treball a l’àrea de Batlia, amb el codi
F90080001, segons l’informe de detall que s’adjunta com a annex.
Atès que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l’organització als
canvis produïts, de manera que aquesta reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i
organitzada subjacent.
Atès que l’aprovació de la RLLT i, conseqüentment de les seves modificacions correspon a
l’Ajuntament Ple, en virtut del que preveu l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de
delegació.
Atès que la proposta de modificació ha estat objecte d’informació prèvia a la mesa de negociació
de funcionaris dia 25 de maig de 2017, per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.c) del
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, la qual ha finalitzat amb acord de les organitzacions sindicals.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i d’acord amb la fonamentació que precedeix,
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10
abstencions (PP, SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la proposta MF-26 de modificació d’un lloc de treball a l’àrea de Batlia,
amb el codi F90080001, segons l’informe de detall que s’adjunta com a annex.
Segon. Establir com a data d’efectes del present acord la del dia següent a la seva
aprovació.
Tercer. Publicar el contingut de l’acord i la fitxa descriptiva adjunta en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS 2013 A 2015
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació extrajudicials d’obligacions d’exercicis anteriors
(2013 a 2015).
Vist l’informe de la liquidació de liquidacions d’ingrés directe recaptades en període voluntari en
concepte d’IBI, IAE, Taxa de recollida de fems, Taxa de tractament de residus i IIVTNU dels
exercicis 2013 a 2015 amb les corresponents deduccions del cost del servei, per un import de
150.950,51 euros, i del cost de la gestió cadastral de l’IBI, per un import total de 410.360,07
euros, per part de l’ATIB a favor de l’Ajuntament de Llucmajor, i que són obligacions que
corresponen a als exercicis 2013 a 2015.
Vista la indicació d’Intervenció relativa a la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels
crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2017.
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i atès
que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 20 vots a favor
(PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 abstenció (ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Únic. Aprovar el reconeixement de les obligacions en concepte de cost del servei dels
exercicis 2013 a 2015 per import de 150.950,51 euros, i en concepte de gestió cadastral de l’IBI
dels exercicis 2013 a 2015 per import de 410.360,07 euros, corresponents a la liquidació de
recaptació en període voluntari de les liquidacions d’ingressos directes d’IBI, IAE, IIVTNU, i
taxes de recollida i tractament de fems, a favor de l’ATIB per reconeixement extrajudicial dels
documents adjunts, d’acord amb el conveni signat amb l’ATIB.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS DE LA
RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA DE 2016
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació extrajudicial d’obligacions d’exercicis
anteriors de la recaptació voluntària de 2016.
Vista la proposta de la liquidació a favor de l’Ajuntament de Llucmajor de l’aplicació definitiva de
la recaptació en voluntària de l’exercici 2016, on s’indica una contraprestació de 502.110,46
euros a favor de l’ATIB per la recaptació en via voluntària dels següents tributs locals, IVTM, IBI
urbana, IBI rústica, IAE, vedats de caça, guals, taxa de tractament de residus, taxa de recollida
de fems, IBI de característiques especials i taxa d’entrada de vehicles a través de les voravies, i
que són obligacions que corresponen a l’exercici 2016.
Vista la indicació d’Intervenció relativa a la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels
crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2017.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i atès
que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:
Únic. Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 502.110,46 euros a favor de
l’ATIB en concepte de contraprestació per l’aplicació definitiva de la recaptació voluntària de
l’exercici 2016 pel Reconeixement Extrajudicial dels documents adjunts, d’acord amb el Conveni
signat amb l’ATIB.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS DE LA
RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA DEL 4T TRIMESTRE DE 2016
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aprovació extrajudicial d’obligacions d’exercicis
anteriors de la recaptació en executiva del 4t trimestre de 2016.
Vista la proposta de la liquidació núm. 2016-00359 a favor de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’aplicació de la recaptació en executiva del quart trimestre de l’exercici 2016, on s’indica una
contraprestació de 86.005,53 euros a favor de l’ATIB per la recaptació executiva del dit període,
d’acord amb el quadre següent, i que són obligacions que corresponen a l’exercici 2016:
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Cost del Servei
Recàrrec al

%
20%
10%
5%
Sense
recàrrec

Conveni
Base
12,50% 494.982,15
10,00%
11.440,83
5,00%
414.278,72
2,50%

106.986,54

Import
61.494,70
1.144,09
20.692,08
2.674,66

COST SERVEI

Vista la indicació d’Intervenció relativa a la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels
crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2017.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
Únic. Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 86.005,53 euros a favor de
l’ATIB en concepte de contraprestació per la recaptació executiva del quart trimestre de
l’exercici 2016 pel reconeixement extrajudicial dels documents adjunts, d’acord amb el conveni
signat amb l’ATIB.
PROPOSTA DEL GRUP ASI SOBRE COMUNICACIONS EN DIVERSOS IDIOMES
Tot seguit es veu la proposta de resolució del Grup Municipal d’ASI, relativa a emetre els
comunicats oficials i públics de l’Ajuntament en castellà, alemany o anglès, a més d’en català.
El secretari comenta que a l’hora de redactar l’acta de la Comissió Informativa no hi havia
exactament una part dispositiva específica que fixés el que es proposava a l’Ajuntament, però
els apartats 3 i 4 de la proposta en el fons s’hi poden transformar. Per això, si no hi ha
inconvenient s’ha redactat el dictamen de tal manera que els seus apartats 3 i 4 es converteixen
en la part dispositiva de la proposta, que serà el que se sotmetrà a votació.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que li pareix bé el que ha dit el secretari.
Així, la proposta de resolució es transcriu en els termes següents:
“Fonamentació
1. Llucmajor és un extens municipi en el qual conviuen diverses cultures. Per tant, aquesta
multiculturalitat abasta totes les diferències que s'emmarquen dins de la cultura, ja sigui,
religiosa, lingüística, racial, ètnica o de gènere.
2. Llucmajor és, a més de l'anteriorment descrit, un lloc on resideixen milers de ciutadans europeus,
especialment alemanys i anglesos, als quals els resulta molt difícil entendre qualsevol comunicació
oficial escrita només en català, motiu pel qual moltes persones d'aquestes es veuen atordides
quan reben algun tipus de notificació per part d'aquest Ajuntament, sense que aquestes persones
puguin prendre decisions sobre aquest tema, abans de contactar amb algú que els tradueixi el
contingut d'aquesta notificació.
3. L'Ajuntament de Llucmajor, té assessors i personal de confiança que vénen a demostrar que hi ha
suficients partides pressupostàries quan existeix voluntat política.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer. Sol·licitar l’habilitació d’una partida pressupostària amb modificació de crèdit, si fos
necessari, per a la contractació d'un traductor oficial d'anglès i alemany, tan ràpidament com sigui
possible, i si no ho fos, que es tingui en compte per incloure-ho als propers pressupostos anuals de l'any
2018.
Segon. Disposar que tots els avisos que emanen d'aquest Ajuntament amb vista al turisme estiguin
traduïts al català, castellà, alemany i anglès, i que l'assessor turístic d'aquest Ajuntament, Sr. Matías
Tomàs Cardell, sigui l'encarregat de coordinar amb caràcter d'urgència la comesa esmentada, a causa de
la labor encomanada, segons contracte amb aquest Ajuntament, de la dinamització turística d'aquest
municipi.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 de juliol, i una vegada
vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup veu la proposta en positiu i que
troben que l’Ajuntament ha de donar més serveis a la ciutadania. En ocasions anteriors ja s’han
fet comunicats o programes en anglès i alemany, ja que som un municipi molt multicultural i
amb moltes nacionalitats. Com ha dit el secretari, hi ha una part de la proposta que s’ha
transformat en dispositiva, i que fa referència a noms de persones concretes, cosa que no és
encertada, i troba que s’haurien de posar les persones adients per fer aquesta tasca. No sap el
tipus de contracte ni la disponibilitat econòmica que té l’Ajuntament per oferir aquests serveis,
que no només han de ser per als turistes, sinó també per als ciutadans del municipi. El seu grup
donarà suport a la proposta si es lleven el noms concrets de les persones que hagin de prestar
aquest servei.
El batle explica que, com diu l’Estatut d’Autonomia, tenim dues llengües oficials, que són la
catalana i la castellana, amb les quals es fan els comunicats oficials. Els ciutadans han de tenir
les màximes facilitats, i actualment s’estan fent coses amb altres idiomes, però en el nostre
municipi hi ha 92 nacionalitats i per arribar a tothom és complicat. És cert que hi ha un gran
nombre d’alemanys, però d’anglesos n’hi ha tants com de senegalesos, romanesos i marroquins,
i aquests darrers tenen més dificultat de comprensió, però creu que no es pot entrar en la
dinàmica de tenir traductors per a tots, tot i que s’ha de donar una solució a les persones que
tinguin problemes de comunicació amb l’Ajuntament. Pel que fa a la proposta presentada per
ASI, no sap si ha estat amb intenció o sense voler, però no és cert que l’Ajuntament tengui
assessors de turisme, sinó que, com sap molt bé ASI, el que tenim és una persona contractada
com a autònom d’una empresa, per a la dinamització i promoció turística. Aquesta persona no
ha estat contractada per fer de traductor i, com ha dit el Sr. Jaume, troba que posar un nom i
llinatge a la proposta fa bastant lleig. Per tot plegat, l’equip de govern no hi donarà suport.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup no donarà suport a aquesta proposta,
malgrat que consideren que el fons és positiu, troba que l’actual informació que es dona
adreçada al turisme s’està realitzant en diversos idiomes. Fins i tot a la pàgina web municipal i
referent a la documentació, es fa en els idiomes oficials que estableix la legislació. Per això ho
considera suficient i creu que es podria crear un greuge comparatiu amb altres llengües d’altres
ciutadans del municipi, com bé ha comentat el batle.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup demana a la proposta els idiomes anglès i
alemany per les estadístiques que té de l’INE i no perquè ell vulgui, i li diu al Sr. Martín que
quan fa referència als documents, es refereix que quan el Departament d’Urbanisme, per
exemple, notifica una denúncia, ho fa només en català, i una persona que sap anglès va haver
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de traduir-li la notificació a una ciutadana anglesa. Diu que sent vergonya, ja que aquesta gent
paga els seus imposts, i si el problema és amb un senegalès, doncs s’haurà de fer el mateix. Es
va reunir amb aquestes associacions i li van dir que ho demanés a l’Ajuntament, i com que ell és
un regidor d’aquesta Casa, així ho fa. El motiu de demanar l’anglès ve donat perquè és la
tercera llengua més internacional que hi ha, i quasi tots l’entenen, igual que el castellà i també
demana l’alemany perquè hi ha una gran majoria d’aquesta nacionalitat al nostre municipi. El
motiu de posar assessor a la proposta és pel fet que en totes les factures que venen en els
decrets posa “assessoria de turisme”, i en referència al nom i llinatges diu que no té cap
inconvenient a llevar-los, i vol deixar clar que ell no és malintencionat.
El Sr. Jaume vol aclarir que veuen positiu el fons de la proposta i respecte als distints idiomes
per part d’aquest Ajuntament s’ha de donar un servei, independentment de qui el doni. De fet
diu que així es fa, i quan ve un ciutadà estranger amb un problema sempre s’intenta donar-li
solució. Com ha dit abans, si es retira el nom de la proposta el seu grup hi donarà suport.
El batle contesta al Sr. Roig que ell en cap moment ha dit que hi hagués mala intenció, sinó que
suposava que no hi havia mala intenció. Si mira tant els decrets, no en trobarà cap on digui que
la persona que surt a la proposta sigui el traductor de la casa, sinó que és la persona que ens
assessora en temes turístics, i mirant la proposta pareix que aquesta persona no fa la seva feina
i en cap cas és així. Per altra banda, els preocupen més els senegalesos, romanesos o
marroquins que van als Serveis Socials a sol·licitar ajudes que els alemanys que no entenen una
notificació d’Urbanisme, ja que en aquest cas, aquesta persona se suposa que ja fa temps que
resideix al municipi i estan ben informats i tenen assessors particulars que els poden solucionar
els problemes. I al municipi de Llucmajor hi ha majoria d’alemanys, però hi ha tants d’anglesos
com de senegalesos censats.
El Sr. Martín reitera que el fons de la proposta és positiu, però les dades que presenta el Sr.
Roig no són exactes.
El Sr. Roig contesta que les dades que té estan actualitzades a dia 27/04/2017.
Un cop acabades les intervencions, el batle sotmet a votació l’esmena del dictamen, en el sentit
de suprimir de la proposta la referència al nom concret de la persona contractada per
l’Ajuntament en matèria de promoció turística, la qual prospera amb 10 vots a favor (PP, SSPLL i
ASI) i 11 abstencions (PSOE, MÉS i PI).
Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 9 vots a favor (PP i ASI) i 12 vots en
contra (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) per majoria es rebutja la proposta abans esmentada.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Peña cultural
flamenca grupo de baile Arenal de Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la
proposta.
Antecedents de fet
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1. En data 4 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. Raúl Espigares, en representació de
“Peña cultural flamenca grupo de baile Arenal de Llucmajor”, un termini per presentar la
documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Peña cultural flamenca grupo de baile Arenal de Llucmajor”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Associació
d’alumnes del centre IFP Pere Son Gall” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la
proposta.
Antecedents de fet
1. En data 4 d’agost de 2016, es va comunicar a la Sra. Ana Deelder, en representació de
“Associació d’alumnes del centre IFP Pere Son Guall”, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
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Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament
de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol,
i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Associació d’alumnes del centre IFP Pere Son Gall”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “ AAVV de les Villes
de Regana” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la proposta.
Antecedents de fet
1. En data 2 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. Ricardo Rodríguez Calvo, en representació de l’“AAVV de las Villas de la Regana”, un termini per presentar la documentació
exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
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III.

a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol i
una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“AAVV de las Villas de la Regana”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Club de Dardos
Bar Caracoles” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la proposta.
Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. Conrado Caro, en representació de
“Club de Dardos Bar Caracoles”, un termini per presentar la documentació exigida en el
Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol i
una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
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examinada amb detall la sol·licitud i la documentació aportada, i d’acord amb la normativa
aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Club de Dardos Bar Caracoles”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Club Llucmajor
4*4” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la proposta.
Antecedents de fet
1. En data 4 d’agost de 2016, es va comunicar a la Sra. Anna M. García, en representació
de “Club Llucmajor 4*4”, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Club Llucmajor 4*4”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
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Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Asociación para la
integración de minusválidos del término municipal de Llucmajor” en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes i la proposta.
Antecedents de fet
1. En data 7 de maig de 2016 , es va comunicar a a Sra. Francisca Moll Peña, en representació de “Asociación para la integración de minusválidos del término municipal de Llucmajor”, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol,
i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Asociación para la integración de minusválidos del término municipal de Llucmajor”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Associació juvenil
d’integració de minusvàlids” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la proposta.
Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. Juan Carlos Mojer Melià, en representació de “Associació juvenil d’integració de minusvàlids”, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD
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2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març de 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament
de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol,
i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Associació juvenil d’integració de minusvàlids”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Sa Marina de
Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la proposta.
Antecedents de fet
1. En data 10 de maig de 2016, es va comunicar al Sr. Miguel Coll Garcias, en representació de “Sa Marina de Llucmajor”, un termini per presentar la documentació exigida en el
Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta17

II.

III.

bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol,
i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Sa Marina de Llucmajor”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Club de futbol
Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la proposta.
Antecedents de fet
1. En data 5 de maig de 2016, es va comunicar a la presidenta del club, en representació
de “Club de Futbol Llucmajor”, un termini per presentar la documentació exigida en el
Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
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d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Club de Futbol Llucmajor”.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Club de Futbol
Bahías de Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la proposta.
Antecedents de fet
1. En data 4 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. José Pérez Castillo, en representació
de “Club de Futbol Bahías de Llucmajor”, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjançant notificació entregada dia 10 de març del 2017.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 19 de juliol,
i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, una vegada
examinat amb detall l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Club de Futbol Bahías de Llucmajor”.
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Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
CANVI DE DATA I HORARI DE LA PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL MES D’AGOST
Seguidament es veu la proposta relativa per canviar la data i l’horari de la sessió ordinària de
l’Ajuntament Ple corresponent al mes d’agost.
El Reglament de participació ciutadana estableix en el seu article 32 que el Ple realitzarà sessió
(ordinària, s’entén) el darrer dimecres de cada mes a les 19 h, llevat que per acord del Ple se’n
pugui modificar excepcionalment el dia i l’hora.
El Ple extraordinari de dia 29/06/2015 va fixar el ple ordinari el darrer dimecres de cada mes a
les 19 h, i el del mes d’agost el primer dimecres.
Actualment el Departament d’Urbanisme està treballant en dos assumpte importants: la modificació del planejament per a la possible construcció d’un nou centre de salut a Llucmajor i la solució de la manca de clavegueram a la urbanització de Vallgornera. Aquests assumptes no estaran a punt per poder sotmetre’s al plenari de dia 2 d’agost, per la qual cosa seria molt convenient endarrerir una setmana la seva celebració.
Per altra banda, en la segona setmana d’agost ens trobarem en plenes festes de Santa Càndida,
amb múltiples actes programats, per la qual cosa seria convenient fer el plenari en sessió matinal.
Tot seguit, atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Únic. Realitzar la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple corresponent al mes d’agost dia 9
a les 9 hores.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1 de
juny i dia 30 de juny de 2017 (2017002257 a 2017002714).
DONAR COMPTE D’UN INFORME D’INTERVENCIÓ
Tot seguit es dóna compte d’un informe d’Intervenció relatiu al compliment del Pla d’ajust del
segon trimestre de 2017, en aplicació de l’ordre HAP/2105/2012, i la corporació en resta
assabentada.
DONAR COMPTE D’UN INFORME DE TRESORERIA
Seguidament es dona compte d’un informe de Tresoreria relatiu al compliment de la Llei
15/2010 del segon trimestre de 2017 i la corporació es dona per assabentada.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) demana si li ho poden aclarir, perquè creu que l’informe diu que
l’Ajuntament i els diferents organismes autònoms no tornen a estar en el període mitjà de
pagament que ens diu la Llei. El regidor d’Hisenda diu que ho mirarà perquè no en té
constància, tot i que pot tractar-se d’un error. Pot ser que en el cas de la Residència hi hagi un
termini més ampli, però creu recordar que en el darrer informe es fixava el període mitjà en els
11 dies. De totes maneres, es mirarà.
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El Sr. Jaume diu que no es refereix a la Residència, i que l’informe reflecteix un període mitjà
per a l’Ajuntament de 55 dies. El Sr. Jaume Oliver contesta que dubta que sigui així, però es
mirarà.
RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dona
compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement de diverses
obligacions a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat objeccions. Aquestes
resolucions són les següents:
Resolució
2526/2017
2527/2017
2528/2017
2531/2017
2561/2017
2570/2017
2571/2017
2572/2017
2573/2017
2575/2017
2576/2017
2578/2017
2579/2017
2580/2017
2638/2017
2644/2017
2658/2017
2671/2017
2673/2017
2675/2017
2676/2017
2678/2017
2689/2017
2905/2017
2937/2017
2938/2017
2957/2017
2961/2017
2962/2017
2963/2017
3011/2017
3013/2017
3014/2017
3017/2017

Data
15/06/17
15/06/17
15/06/17
15/06/17
19/06/17
20/06/17
20/06/17
20/06/17
20/06/07
20/06/17
20/06/17
20/06/17
20/06/17
20/06/17
26/06/17
26/06/17
27/06/17
28/06/17
28/06/17
28/06/17
28/06/17
28/06/17
29/06/17
12/07/17
13/07/17
13/07/17
17/07/17
14/07/17
14/07/17
14/07/17
19/07/17
19/07/17
19/07/17
19/07/17

Concepte
Factures servei conserge claustre març i abril 207
Factures energia elèctrica carrer Terral 29 i 37
Factures projecte reforç educatiu i famílies usuàries
Factures reparació vehicles i recanvis maquinària
Factura viatges bus EMT abril 2017
Factura coordinació i realització projecte psicosocial
Factura aportació municipal receptes funcionaris
Factures productes beneficència i receptes funcionaris
Factures servei telefònic
Factura conservació enllumenat públic abril 2017
Factura lloguer 2 locals c/ fira, maig 2017
Factures lloguer local carrer fira 22, abril i maig 2017
Factures lloguer local carrer fira 22, abril i maig 2017
Factura 24 botelles VI patrona policia
Factures material divers ferreteria i còpies de claus
Factures aigua en barrals març i abril 2017
Nòmina mes de juny 2017
Factura productes alimentaris
Factures productes alimentaris diversos
Factures productes alimentaris diversos
Factures productes alimentaris diversos
Factures productes alimentaris diversos
Factura productes alimentaris diversos
Factures productes alimentaris diversos
Factures tasques neteja, brossa i deixalles del 1 al 17 març
Factura serveis d’auxiliar Claustre maig 2017
Factures material d’oficines
Factures reparació vehicle policia i recanvis
Factura lloguer 2 locals carrer Fira juny 2017
Factura conservació enllumenat públic maig 2017
Factura productes alimentaris diversos
Factures aigua barrals maig 2017
Factura productes alimentaris
Factures productes alimentaris

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup troba que hi ha moltes objeccions i no dubten de
la feina que es fa des del departament d’Intervenció. Hi ha les de sempre, però se’n van afegint
i haurien de mirar d’afanyar-se un poc més perquè hi ha contractes per fer.
El batle contesta que encara que hi ha més personal que quan van arribar, no és suficient per la
gran quantitat de feina que hi ha, però s’hi està al damunt.
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En aquests moments s’absenta de la sessió per un termini de 2 minuts el Sr. Jaume J. Oliver
(PSOE).
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Joan Jaume diu que ha rebut diverses fotos de
ciutadans amb contenidors plens de fems. Troba a faltar més vigilància, que sumada a la falta
de conscienciació del ciutadans, ens du a aquestes situacions. Demana que es faci un esforç per
millorar la situació. El batle contesta que aquest tema és una de les grans preocupacions del
govern i per això s’hi està fent molta feina. La imatge dels voltants de Llucmajor ha canviat
molt, i recorda al Sr. Jaume que quan ells governaven també els enviaven fotos de contenidors
plens i que les entrades al poble, entre d’altres com les dels camins de Son Marrano, s’Àguila,
Son Guardiola, etc., eren deplorables, com alguns que encara ho són, però han fet una passa
important en molts de llocs i almenys quan la gent hi passa pot veure la millorança. S’han obert
punts verds, s’ha augmentat l’horari i els dies d’obertura perquè el ciutadà tengui més facilitats,
a tots els contenidors s’han posat les normes bàsiques dels abocaments, la vigilància també s’ha
augmentat molt darrerament, etc. S’ha de tenir en compte que aquests mesos d’estiu hi ha
molta més gent i es genera més fens, però creu que hi estan fent molta feina.
La Sra. Antònia Suñer demana la relació de les tasques que fa el senyor que sortia reflectit a la
proposta de resolució d’ASI, a més d’acompanyar els creueristes als mercats, ja que és un servei
bastant ben retribuït. També demana la relació de llocs on s’han ubicat els equips de reanimació
com a municipi cardioprotegit que som, i la formació que s’ha fet. I demana també si es
continuaran alguns dels contractes que tenen objeccions d’Intervenció, sobretot de l’àrea de
Serveis Socials referents a ajudes familiars, amb Càritas i altres, ja que troba que són prou
importants. I quant al que acaba de dir el batle, comenta que els abocadors que s’han fet net
d’un lloc han anat a parar a un altre lloc, com a ses Puntes de Galdent, Son Marió, etc. Demana
que de tant en tant passin per l’Institut, concretament pel solar de Can Meco, ja que els
contenidors d’aquella zona presenten un aspecte lamentable.
La Sra. Lucía Escribano, quant a la persona contractada per a l’assessorament turístic, diu que
fa una feina impecable, de dilluns a diumenge i està disponible les 24 hores del dia. Per
descomptat que els donarà la relació de totes les feines que fa, i que esmentar només el fet
d’acompanyar els turistes al mercat és una superficialitat, com tota la intervenció de la Sra.
Suñer.
El Sr. Bartomeu Tugores explica que estan pendents de col·locar els desfibril·ladors als 5 llocs
que proposaren amb els tècnics. La tardança és a causa de l’arribada de material per poder
instal·lar-los degudament i varen decidir posar-los tots a la vegada. El material va arribar ahir i
confia que la setmana que ve estiguin instal·lats. I quant a la formació, es faran més cursos en
funció de la demanda.
La Sra. Maria Antònia Gil diu que aquest govern dona molta d’importància als Serveis Socials, i
per això han reincorporat les tres places d’educadors que es varen retallar en temps de crisi, i a
més, també es dona molta d’importància als projectes psicosocials, i per això ara s’ha tret un
concurs bianual que es pot allargar fins a 3 anys.
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El batle diu que una part dels abocadors han anat a un altre lloc, però en general les zones
d’accés a Llucmajor han millorat moltíssim, i quan la gent sàpiga els nous horaris dels punts
verds, tal vegada serà més fàcil que hi vagin. A més, en el projecte que s’està preparant hi
haurà mesures importants per millorar, tot i que és conscient que serà complicat.
El Sr. Juan Ramon Martín diu que els veïns de les urbanitzacions i de Cala Blava tenen
problemes per accedir a les zones de bany a causa de la problemàtica de la saturació dels
aparcaments, i també hi ha problemes de robatoris als cotxes. Demana quina solució poden
donar sobre el tema. El batle diu que el cas dels cotxes mal aparcats és un tema de la policia i
que els donarà l’avís perquè controlin la zona i en facin les corresponents denúncies, i quant al
tema dels robatoris, és més complicat però també es mirarà.
La Sra. Francisca Lascolas demana quan estarà acabada la remodelació de l’escoleta Fada
Morgana, ja que no serà el dia 31 de juliol com estava previst. També demana com es troba el
programa Alter, i aprofita per dir a la Sra. Escribano que la intervenció de la Sra. Suñer ha estat
impecable i no es mereix la resposta que li ha donat.
El Sr. Jaume Tomàs, fent referència a les obres de l’escoleta Fada Morgana, explica que varen
posar la finalització de les esmentades obres un més abans del que era necessari, però les
certificacions i les justificacions de l’obra han d’estar acabades el 31 d’agost.
La Sra. Gil, sobre el tema del programa Alter, diu que el conveni està pendent d’aprovació i es
durà a la pròxima Junta de Govern, i que s’hi han afegit 5 places més -en total seran 10.
El Sr. Martín diu que l’equip de govern es pronuncià en contra dels macroparcs fotovoltaics de la
Caseta i s’Àguila per motius ambientals i protecció del territori. En canvi, a les declaracions als
mitjans de comunicació del conseller de Territori i Energia, així com del director general
d’Energia i Canvi Climàtic, diuen que compten amb l’energia d’aquests dos macroparcs per
compensar el tancament d’un parell de línies des Murterar. Demana si el govern municipal es
mantindrà en contra d’aquests macroparcs, malgrat que vagi en contra dels seus propis partits.
També fa un prec perquè, a causa dels continus talls d’aigua que es produeixen darrerament,
sense avisar i agafant els usuaris per sorpresa, s’obligui Aqualia a avisar a través de missatges
telefònics dels talls que realitzaran i així els usuaris podran prendre les mesures pertinents.
El Sr. Tomàs diu, respecte al parc de la Caseta, que ells sempre han manifestat que s’oposaven
a totes aquestes intervencions a la zona de sa Marina, a causa de l’impacte ambiental. El lloc on
es vol fer el parc fotovoltaic és una zona de protecció paisatgística del Pla general, on només es
poden fer una sèrie d’activitats, i qualsevol activitat que no siguin les pertinents, amb una
declaració d’interès públic que faria la Conselleria, es podria dur endavant. No depèn de l’equip
de govern, ja que aquest govern ha defensat la legalitat del Pla general i, en principi, ho
impedeix. Si per damunt de l’Ajuntament la Conselleria ho autoritza, no tenen res a fer-hi, tot i
que això no vol dir que no es posicionin ni a favor ni en contra dels seus partits.
El batle diu que els talls d’aigua són molt molestos, i l’equip de govern ha parlat amb Aqualia
d’aquest tema i la resposta que donen és que a vegades són avaries i és imprevisible. Fa falta
vigilar que no siguin obres programades i que afectin els veïns, però hi ha un contacte
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permanent amb Aqualia precisament per a aquests assumptes. De totes maneres, no tenen
constància que hi hagi més talls d’aigua que els que hi ha de forma habitual, però miraran si
han augmentat i, si és el cas, per quins motius.
El Sr. Roig diu que el carrer Miquel Salvà de Llucmajor està ple de clots i demana si hi posaran
solució. Insisteix, com en els plens anteriors, a saber com està el tema del conveni amb els
veterinaris. El tema dels fems va millorant i els nous horaris dels punts verds són una bona
notícia, però demana que les condicions dels treballadors d’aquests punts no pareixin
tercermundistes, per l’excés de jornada, o poder disposar d’aigua i condicions adequades. Quant
a l’incendi a l’hotel Bahía de Palma, de s’Arenal, comenta que l’oposició se’n va assabentar per la
premsa, com sol ésser habitual, però el que no troben bé és que el batle també ho sabés a
través de fonts que no siguin les pròpies d’aquest Ajuntament. Demana quin és el criteri i la
norma que s’aplica per cobrar la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires, ja que
hi ha conflictes greus. Demana també si es podria tallar la branca de l’arbre que hi ha al carrer
de Maria Antonia Salvà, cantonada Balears, ja que tapa la visibilitat del mirall, i que es millori el
desbrossament dels camins rurals, ja que es fa necessari. Per acabar, s’interessa per la situació
a la Policia Local, ja que es un tema que cansa molt la gent, i pensa que entre tots s’hauria de
trobar una solució, perquè ara venen moltes festes i actes on es fa necessària la seva presència
i ha vist una circular on es demanen voluntaris per fer hores extres i no ho troba correcte. És
necessari arribar al més aviat possible a un acord perquè és un tema greu.
El batle contesta que el carrer de Miquel Salvà s’asfaltarà, i quant als punts verds, l’horari de
treball va ser per un pacte amb els treballadors, ja que preferien aquest horari per motius de
conciliació familiar, i pel que fa a les condicions de feina, ho miraran, però sorprèn que els
sindicats no els n’hagin fet arribar cap queixa. Sobre el tema de l’incendi a l’Hotel Bahía de
Palma, diu que des que el varen avisar a ell i ell va avisar el Sr. Roig va passar un cert temps. És
veritat que a ell l’informaren del fet a través de la Direcció General d’Emergències, però el que
s’ha de tenir ben clar en aquests casos és que la prioritat és acudir a la urgència i després
informar-ne el batle, i així ho va fer la policia local. Pel que fa a la branca de l’arbre del carrer de
Maria Antonia Salvà, disposarà que se solucioni, i quant a la neteja de camins, una
desbrossadora està avariada i només poden fer feina al 50 %. Hi ha un pressupost de 30.000 €
per arreglar-la, però estan a l’espera de poder-ho fer. En tot cas, és cert que hi ha molta feina
per fer.
La Sra. Gil explica que al web de l’Ajuntament hi ha les ordenances municipals i si el Sr. Roig les
consulta podrà obtenir tota la informació sobre les taxes per ocupació de la via pública.
El Sr. Tomàs explica que el conveni amb els veterinaris està pendent de l’estudi econòmic. Han
tingut una reunió amb diversos veterinaris i clíniques veterinàries interessats amb el tema per
acabar de perfilar el conveni i suposen que estarà llest en breu temps.
El Sr. Gori Estarellas explica que les negociacions amb la Policia estan en punt mort, i no hi ha
hagut altres reunions de meses. La missió d’un polític, tant els que governen com els de
l’oposició, és fer una bona gestió dels doblers públics, i uns dels motius pels quals els voten els
ciutadans és perquè aquests doblers es gastin correctament. En aquests moments, si no hi ha
una vaga per part de la policia, hi ha una postura de vaga de braços caiguts, per dir-ho d’alguna
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manera: a dia d’avui, d’un total de 105 policies, n’hi ha un 20 % de baixa, i un 16 % o 17 %
amb restriccions mèdiques, o sigui un total de 35 policies que no poden sortir al carrer. Hi ha
gent que realment està de baixa, i tampoc no vol dubtar ni culpar ningú, però mirant les
estadístiques no és normal aquest absentisme. Per tot això, aquest equip de govern ha demanat
empara judicial perquè sigui un jutge el qui demani explicacions i papers. Va parlar amb el fiscal
anticorrupció i els va dir que endavant, ja que aquesta situació és insostenible. Els policies varen
decidir en assemblea que, com a mesura de pressió, no farien hores extres, perquè se’ls va dir
que a partir d’ara només se’n farien per a casos extraordinaris (festes, fires, etc.), per evitar,
com ha passat, que en 4 anys es pagui un milió i mig d’euros per cobrir hores que realment són
serveis ordinaris, ordinàries, i l’any 2015 es varen pagar 600.000 € pel mateix concepte. Aquest
equip de govern s’ha plantat amb aquest tema, però no prohibeixen fer hores extres, ja que hi
ha gent que ha demanat fer-ne perquè necessiten aquest plus econòmic, i per aquest motiu s’ha
obert a través d’una instrucció interna, una llista perquè els qui vulguin fer les hores extres s’hi
puguin apuntar. També s’ha tret una plaça d’inspector en cap, es promociona una altra plaça de
subinspector i oficials i gent de base, i vol comunicar com a primícia que quan es nomeni un nou
subinspector, la primera tasca que li comanaran serà un estudi per remodelar tot el cos de la
policia (horaris, torns, serveis, etc.). Per altra banda, el que no farà de cap manera és aguantar
amenaces, ja que a ell personalment un dels sindicats l’ha amenaçat a través d’una xarxa social
i això també ho durà a la via judicial. Per acabar, aquest equip de govern l’ha triat el poble i és
el poble el que l’ha de llevar, però no un col·lectiu.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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