
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió
Núm.: 19/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 26 d’octubre de 2016
Horari: de 19 a 20.25 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime 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 i Maria Barceló Calviño, per MÉS

per Mallorca - APIB
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan  C.  Jaume  Mulet,  Antònia  Suñer  Olea,  Cristina  Calafat  Ferretjans,  Antonio

Campos  Cànaves,  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. 

Absents
 Adelina Gutiérrez Bonet (excusa l’assistència). 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La sessió comença amb l’examen dels esborranys de les actes de les sessions anteriors,
realitzades el dia 28 de setembre (ordinària), 13 d’octubre (extraordinària i urgent) i 15
d’octubre (extraordinària i urgent) de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, s’aproven
per assentiment de tots els presents.

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia del dia 14 de setembre al dia 14
d’octubre (del núm. 20162250 al 20162540). 

El Sr. Joan C. Jaume Mulet comenta que en el Decret 2016/2294, en una proposta de
reconeixement d’obligacions hi ha una factura de data 28/08/16 on posa “representació de
Llucmajor a la fira canina MY” de 1.948,10 €. Demana una explicació d’aquesta factura. La
Sra.  Lucia Escribano explica que la  factura fa  referència  a  la  representació  del  nostre
municipi, per part de l’empresa “Guide for dogs”, en una fira canina molt important que es
fa a Suècia, aportant els nostres pasquins, i forma part d’un projecte de turisme de 4 anys,
amb la finalitat de dur turisme amb mascotes. De fet, hi ha 5 allotjaments a Llucmajor
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disposats a acollir aquest tipus de turisme, i creu que és una bona manera de promoure el
turisme en temporada d’hivern al nostre municipi.

DONAR COMPTE DEL DECRET 2588/2016 
Tot seguit es dóna compte del Decret 2588/2016, de 21 d’octubre, de composició de la
Junta de Govern Local, designació dels tinents de batle, i delegacions de competències, i la
corporació es dóna per assabentada.

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
A  continuació  es  veu  l’expedient  relatiu  a  les  despeses  que  corresponen  a  exercicis
anteriors, o bé a despeses que no es poden aplicar pressupostàriament a l’exercici 2015. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 19 d’octubre, i una
vegada llegit el dictamen, ateses les indicacions del Departament d’Intervenció, relatives a
la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels esmentats crèdits per a la seva efectiva
aplicació  al  Pressupost  de  l’Ajuntament  per  a  l’exercici  2016,  i  atès  que  no  hi  ha
intervencions quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i, amb 19 vots
a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 abstenció (ASI) per majoria s’aproven les factures
extrajudicials d’acord amb el detall següent: 

FATCURES AJUNTAMENT

TERCER                                                  N. FRA.      DATA FRA.      DESCRIPCIÓ                                                        IMPORT TOTAL
AGA INTERNATIONA SA 28 02/12/15 ASSEGURANÇA VIATGE BARCELONA 14/02/15 34,00 €

(EXP. Toni Catany)
TOTAL GENERAL EUROS 34,00 €

CARNAVAL CENTER SL T/15023 16/12/15 TELA CARROSES COLCADA REIS 2016 82,88 €
CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIÓ SLT06150289592 11/12/15 PICADA TORNEIG D’ESCACS 12/12/15 3,00 €
MERCADONA SA 188733 28/12/15 BERENARS OFERITS NINS COLCADA REIS 2016 32,67 €

246195 22/12/15 DOLÇOS PARTICIPANTS CONCURS MOSTRADOR 5,67 €
TOTAL GENERAL EUROS 124,22 €

FACTURES RESIDÈNCIA

PREMIJA SL VD005474 22/12/15 IOGURTS RESIDÈNCIA 28,05 €
VD005533 29/12/15 IOGURTS RESIDÈNCIA 11,22 €

MRT 17 23/12/15 10 MOCADORS COLL CORO RESIDÈNCIA 96,80 €
TOTAL GENERAL EUROS 136,07 €

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IBI
Tot seguit es veu l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre béns immobles i el batle diu que la modificació és de l’article 2, punt 4, i que afecta
simplement el concepte de famílies nombroses, i no es modifiquen els tipus impositius.

L’assumpte es va tractar en la Comissió d’Hisenda de 19 d’octubre, i una vegada vist el
dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup votarà a favor d’aquest punt, ja
que es tracta d’una modificació per incorporar la nova llei referent a les famílies nombroses
i veuen que no han modificat el tipus impositiu de l’IBI.
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Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar  inicialment  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de
l’Impost sobre béns immobles, d’acord amb la proposta que figura en l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
la publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si s’escau,
les al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament la modificació. En cas que no se’n
presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar l’acord definitiu i
el  text  íntegre d’aquesta modificació en el  BOIB,  i  entrarà  en vigor  el  dia  de la  seva
publicació.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IVTM
Tot seguit es veu l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica, i el batle fa una breu explicació de la modificació dient
que s’incrementen les bonificacions dels vehicles de motor elèctric o híbrid, que passen del
50 % al 75 % i del 25 % al 50 % respectivament, i no es modifica l’import de les tarifes.

L’assumpte es va tractar en la Comissió d’Hisenda de 19 d’octubre, i una vegada vist el
dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu vot serà favorable, però creu que
s’hauria pogut arribar a una bonificació del 100 % en els vehicles de motor elèctric, com ja
fan  altres  ajuntaments.  Arran  d’això  s’interessa  per  la  dotació  de  35.000  €  per  a  la
instal·lació  de  punts  de  recàrrega  dels  vehicles  elèctrics,  per  si  ja  s’ha  tramitat  la
subvenció, i si ja tenen decidits els punts on s’ubicaran.

El batle diu que s’estudiarà augmentar la bonificació de cara al pròxim exercici, ja que la
seva línia és apostar per les energies renovables, i el foment dels vehicles elèctrics és de
les bones mesures que es poden prendre. Creu que la situació ara és bona, ja que s’ha
baixat del 99 % al 73,6 % la ràtio d’endeutament en aquest darrer any.

El  Sr.  Jaume Tomàs (MÉS),  referent  als  punts  de recàrrega per  als  vehicles  elèctrics,
explica que ja han presentat el projecte, i hi ha una subvenció preparada de 35.000 € per
instal·lar 5 punts dobles, repartits entre Llucmajor, s’Arenal i Badies. S’hi està fent feina, i
diu que si no els donen la subvenció es farà amb els diners de l’Ajuntament, però el camí a
seguir és aquest.

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

Primer. Aprovar  inicialment  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de
l’Impost  sobre  vehicles  de  tracció  mecànica,  d’acord  amb  la  proposta  que  figura  en
l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
la publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si s’escau,
les al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament la modificació. En cas que no se’n
presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar l’acord definitiu i
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el  text  íntegre d’aquesta modificació en el  BOIB,  i  entrarà  en vigor  el  dia  de la  seva
publicació.

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
A  continuació  es  veu  l’expedient  de  modificació  del  preu  públic  del  Servei  de
Teleassistència Domiciliària i el batle explica que s’ha modificat l’article 3, adaptant-lo al
cost actual del servei que ha de suportar l'Ajuntament, resultat de l'adjudicació del servei
amb efectes del passat 1 d'octubre.

L’assumpte es va tractar  en la  Comissió Informativa d’Hisenda de 19 d’octubre,  i  una
vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet a votació el fons de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar  inicialment  la  modificació  del  preu  públic  del  Servei  de
Teleassistència Domiciliària, d’acord amb la proposta que figura en l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
la publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si s’escau,
les al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament la modificació. En cas que no se’n
presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar l’acord definitiu i
el  text  íntegre d’aquesta modificació en el  BOIB,  i  entrarà  en vigor  el  dia  de la  seva
publicació.

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL
Tot seguit  es veu l’expedient  de modificació de l’Ordenança fiscal  reguladora del  preu
públic per la prestació del servei d’escola d’educació infantil, i el batle explica que s’han
modificat  diferents  aspectes  conceptuals  a  fi  d’evitar  interpretacions  diverses  que  se
suscitaven de l’anterior redacció. Així mateix, es preveu la possibilitat de bonificar fins al
100 % les quotes  per  a  aquelles  famílies  amb menys recursos a proposta de Serveis
Socials, davant el màxim del 50 % de la vigent redacció, sense que es modifiqui l’import
de les tarifes.

L’assumpte es va tractar  en la  Comissió Informativa d’Hisenda de 19 d’octubre,  i  una
vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet a votació el fons de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar  inicialment  la  modificació  de l’Ordenança  fiscal  reguladora  del
preu públic per la prestació del Servei d’Escola d’Educació Infantil, d’acord amb la proposta
que figura en l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
la publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si s’escau,
les al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament la modificació. En cas que no se’n
presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar l’acord definitiu i
el  text  íntegre d’aquesta modificació en el  BOIB,  i  entrarà  en vigor  el  dia  de la  seva
publicació.
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TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Tot seguit es veu l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’expedició de documents administratius, i el batle explica breument la modificació i diu que
s’incorpora  l’exempció  del  pagament  dels  drets  d’assistència  a  proves  de  selecció  de
personal en els casos de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33
%, les persones que figurin com a demandants d’ocupació i les famílies nombroses en els
termes de l’article 12.1.c de la Llei 40/2013, de 18 de novembre. No es modifiquen els
imports de les tarifes.

L’assumpte es va tractar  en la  Comissió Informativa d’Hisenda de 19 d’octubre,  i  una
vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora  de la
taxa per expedició de documents administratius, d’acord amb la proposta que figura en
l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
la publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si s’escau,
les al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament la modificació. En cas que no se’n
presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar l’acord definitiu i
el  text  íntegre d’aquesta modificació en el  BOIB,  i  entrarà  en vigor  el  dia  de la  seva
publicació.

TAXA PER LA UTILITZACIÓ O L’APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Seguidament es veu l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la utilització privativa o per l’aprofitament especial de domini públic local i  el batle
comenta que se’n modifica l’article 10, en què s’introdueixen unes noves normes de gestió
més operatives per a aquells supòsits d’ocupacions de la via pública o terrenys d’ús públic
local per a llocs de venda en mercats setmanals.

L’assumpte es va tractar  en la  Comissió Informativa d’Hisenda de 19 d’octubre,  i  una
vegada  vist  el  dictamen,  el  Sr.  Guillermo  Roig  (ASI)  demana  si  es  pot  entendre  que
aquesta modificació només afecta els mercats i no els altres negocis per ocupar la via
pública i que no s’apuja l’impost per ocupació de terrasses o similars. El batle contesta que
la proposta deixa clar que només afecta les parades dels mercats setmanals.

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

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora  de la
taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament especial de domini públic local, d’acord
amb la proposta que figura en l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
la publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si s’escau,
les al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament la modificació. En cas que no se’n
presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar l’acord definitiu i
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el  text  íntegre d’aquesta modificació en el  BOIB,  i  entrarà  en vigor  el  dia  de la  seva
publicació.

APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
A continuació es veu l’expedient de suplement de crèdit i l’informe d’intervenció de data de
10/10/16, amb la finalitat de procedir a un alleugeriment de la càrrega financera d’aquesta
corporació  i  aconseguir  no  superar  els  límits  que  fixa  la  legislació  reguladora  de  les
Hisendes Locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament, vista la liquidació
del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor  de  l’exercici  2015  aprovada  pel
Decret  682/2016,  que  resulta  un  romanent  de  tresoreria  per  despeses  generals  de
17.704.197,19 €,  d’acord amb el  que disposa la  disposició addicional  sisena de la Llei
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L’assumpte es va tractar  en la  Comissió Informativa d’Hisenda de 19 d’octubre,  i  una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup votarà a favor
d’aquest punt, però vol recordar que aquest romanent de tresoreria ve de la liquidació del
pressupost del 2015, la meitat del qual va ser gestionat pel Partit Popular, i per aquest
motiu  s’ha  pogut  reduir  el  deute.  Ell  ja  va  anticipar  que  s’arribaria  al  75  % de  ràtio
d’endeutament, ja que el seu partit duia aquesta línia, i ara aquest Ajuntament està en les
ràtios més baixes que marca la llei per poder fer front a algunes normes, que amb la llei
actual no es podria complir.

El  regidor  d’Hisenda,  Sr.  Jaume  J.  Oliver  (PSOE),  contesta  que  els  únics  euros  que
entraven  en  aquest  Ajuntament  eren  per  amortitzar  préstecs,  i  que  la  despesa  més
important que hi ha hagut en els darrers sis anys ha estat pagar deutes. No comparteix la
mateixa visió que el Partit Popular en aquest assumpte, ja que si el Grup Popular troba que
l’Ajuntament està en bona situació per haver rebaixat la ràtio de deute al 75 %, creu que
hauria  estat  molt  millor  haver  pogut  destinar  aquests  recursos a inversions o  a coses
necessàries per al municipi. S’ha fet un esforç molt important, però la reducció del deute
també ha vingut pel control de la despesa. Creu que mai no compartiran amb el PP la
mateixa visió del tema.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS), diu que, si s’han hagut de destinar tots aquests milions a pagar
deute ha estat com a resultat de la nefasta gestió dels anys passats, i si en comptes d’això
es poguessin destinar a inversions per al municipi de Llucmajor, tendríem un dels pobles
més ben condicionats de Mallorca.

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i amb 18
vots a favor (PSOE, MÉS, PI i PP), 1 vot en contra (ASI) i 1 abstenció (SSPLL), per majoria
s’adopta el següent acord:

Únic.  Aprovar  l’expedient  de  suplement  de  crèdit,  finançat  amb  romanent  de
tresoreria per despeses generals, amb la finalitat d’amortitzar préstecs, d’acord amb el
següent detall:
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APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÈDIT

APLICACIÓ DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL MODIFICACIÓ
0100 011 91300 Amortització Préstec 3.601.281,39 € 3.484.448,85 €

CONCEPTES D’INGRÉS
CONCEPTE DENOMINACIÓ MODIFICACIÓ

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.484.448,85 €

APROVACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
Seguidament es veu l’expedient de crèdit extraordinari i l’informe d’Intervenció de data de
10/10/16, amb la finalitat de donar compliment al que disposa la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, que en la seva disposició addicional quarta, apartat
quart, estableix que en el cas d’obres, ampliacions, reformes, demolicions i reconstruccions
parcials  o  totals,  el  propietari  o  titular  de  l’establiment  quedarà  obligat  a  abonar  a
l’administració competent el  5 % del  valor  de l’execució material  en el  moment de la
sol·licitud, i que aquesta prestació es destinarà obligatòriament a la millora de la zona
turística  i  de  l’entorn.  Durant  l’exercici  2015  es  varen  liquidar  per  aquest  concepte
14.747,53 € i aquest import es troba inclòs dins el romanent de tresoreria per despeses
generals que resulta de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 

L’assumpte es va tractar  en la  Comissió Informativa d’Hisenda de 19 d’octubre,  i  una
vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 18 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i PP) i 2 abstencions (ASI i SSPLL), per
majoria s’adopta l’acord següent:

Únic.  Aprovar  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  finançat  amb  romanent  de
tresoreria per a despeses generals, amb la finalitat d’executar les inversions en matèria de
turisme  “Enllumenat  de  baixada  a  Cala  Mosques  (Carrer  d’Ondategui)”  i  “Panells
Informatius de Cicloturisme”, per donar compliment al que disposa la disposició addicional
quarta de la Llei 8/2012, d’acord amb el detall següent: 

APLICACIONS CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ PRES DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL MODIFICACIÓ

0120 432 6250000 Mobiliari i estris de Turisme 0€ 14.747,53 €

CONCEPTE D’INGRÉS
APLICACIÓ PRES DENOMINACIÓ MODIFICACIÓ

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 14.747,53 €

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 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

2404/2016 30/09/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència
2406/2016 30/09/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència
2407/2016 30/09/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència
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2408/2016 30/09/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència
2410/2016 30/09/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència
2411/2016 30/09/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència
2412/2016 30/09/16 Factures barrals aigua per a la Residència
2413/2016 30/09/16 Factura ous granel per a la Residència
2415/2016 30/09/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència
2458/2016 06/10/16 Factures còpies claus d’edificis municipals i allargadors per PC biblioteca Badias

Fora  l’ordre  del  dia  es  veu  la  moció  referent  a  la  regularització  de  les  nòmines
corresponents al mes d’octubre de tres professors contractats per cobrir places de personal
docent del  Programa de Qualificació Inicial  (PQI) durant el  termini  de 15 dies.  El  batle
explica que aquesta moció ve motivada per una errada en matèria de pagament de la
nòmina d’aquest personal. 

En primer lloc es vota la urgència, la qual prospera amb 19 vots a favor (PSOE, PI, MÉS,
PP i SSPLL) i 1 abstenció (ASI). 

La moció textualment diu: 

«Es va convocar procés selectiu per cobrir places de personal docent del Programa de qualificació
inicial (PQI); la valoració dels mèrits va tenir lloc el 26/09/2016 i en data 28/09/2016 es va procedir
a donar d’alta  a la Seguretat  Social  tres professors  que impartien la modalitat  PQI,  que varen
començar  a  exercir  les  seves  funcions  en lloc  de  feina  per  al  qual  s’havia  convocat  el  procés
selectiu.

Si bé la llista provisional es va publicar el 5/10/2016 i la llista definitiva el 13/10/2016, moment
aquest quan es podia procedir a la signatura del contracte i començar a exercir les seves funciones.

És a dir,  ens trobam davant  un personal  que ha estat  donat  d’alta  a  la Seguretat  Social  i  ha
començat a exercir les tasques pròpies del lloc al qual va optar sense que el procés selectiu hagués
finalitzat, situació aquesta provocada per una mala praxis en el departament de Recursos Humans i
de la qual l’equip de govern no tenia coneixement i en la qual no va participar.

En tractar-se d’un acte nul de ple dret no és susceptible d’esser convalidat. Si bé ens trobam davant
un supòsit de persones que han estat prestant un servei dins l’administració pública de manera
totalment  irregular,  en  tot  cas  totalment  aliè  a  la  seva  voluntat,  i  per  evitar  una  situació
d’enriquiment injust per part de la Corporació s’ha de procedir a regularitzar aquesta situació.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer. Regularitzar les nòmines dels tres professors contractats per cobrir places de  

personal docent del Programa de qualificació inicial (PQI) durant el termini dels 15 dies que han 
estat prestant els serveis amb contractació irregular.»

A continuació s’ofereix un torn d’intervencions i el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu
grup votarà a favor perquè entenen que es tracta de regularitzar una errada tècnica, ja
que  si  fos  política  no ho farien.  Ho recalca  perquè  la  moció  parla  d’una  contractació
irregular. 

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’aprova la moció en els mateixos termes en què s’ha transcrit. 
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PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes, el Sr. Joan Jaume recorda al batle que en el seu
discurs d’investidura va dir  que una de les  seves prioritats seria  la  neteja,  diu que el
polígon de Son Noguera està molt abandonat en aquest aspecte i demana que se solucioni
al més aviat possible. Per altra banda, quant al balanç de les fires, el seu grup troba que la
darrera fira ha estat bé, ja que sempre sol anar-hi, però troba que a les altres enguany hi
ha hagut poca participació. Demana que l’equip de govern en faci una valoració. També
demana si s’ha presentat qualque projecte per ser finançat amb el que es coneix com
l’ecotaxa, ja que no en tenen cap notícia. També fa un prec en el sentit que, atès que
s’acaba d’aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals i que es va aprovar una
moció del Partit Popular dins l’any 2015 sobre la modificació de la taxa dels fems, demana
per què no s’ha fet un estudi d’aquesta taxa. 

El batle li contesta que té raó en el tema de la neteja del polígon, però explica que només
disposen dels mitjans de neteja que es trobaren quan varen entrar en el govern i són
bastant precaris, i ho seran fins que treguin el concurs del servei de neteja. De moment els
treballadors fan el que poden i més, i creu que en 5 o 6 mesos la cosa millorarà. Quant a
la valoració de les fires, l’equip de govern la valora molt positivament i considera que han
estat unes fires amb una oferta cultural molt àmplia.

El regidor de Medi Ambient, Sr. Jaume Tomàs, en referència a les inversions amb l’impost
del turisme sostenible, diu que la recaptació prevista serà d’uns 32 milions d’euros, que es
repartiran amb un 50 % a la Conselleria de Medi Ambient, un 25 % als consells insulars i
el 25 % restant a repartir entre els ajuntaments. En tot cas, hi ha hagut molt poc temps
per preparar projectes, i s’ha optat pels que ja estaven començats, en concret, la dotació
d’aigua potable de s’Estanyol, el projecte de normalització de comptadors i, a més d’això, 5
projectes diferents més petits. Confia que per a l’any que ve es disposi de més temps per
preparar els projectes i poder donar-ne més informació.

El  batle  informa  que  segurament  la  setmana  que  ve  els  convocaran  per  a  un  ple
extraordinari per tractar el tema de la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa dels
fems, ja que ha estat un cas complicat i s’ha tardat més temps del que tenien previst.

La Sra. Antònia Suñer diu que el seu grup està d’acord amb tot el que sigui promoció
turística, però creu que una de les coses més importants com a promoció turística per al
nostre municipi són les fires de Llucmajor, i pensa que si es dóna una subvenció per poder
anar a fires canines, també s’hauria de donar permís per assistir a les fires de Llucmajor a
algunes  associacions  animalistes  a  les  quals  enguany  s’ha  denegat.  Considera  que  la
percepció general de la ciutadania sobre les fires d’enguany és que han tengut menys
acollida i han estat més pobres en tots els sentits. El Grup Popular se sent orgullós, ja que
les seves fires eren més riques en tots els aspectes. Per altra banda s’interessa per una
moció que va presentar el seu grup sobre el municipi cardioprotegit, i demana com està el
tema.
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El regidor de Contractació, Sr. Jaume Oliver, contesta que, sobre el tema del municipi
cardioprotegit, el plec està acabat, tot i que la seva tramitació no ha estat tan àgil com
s’esperava a causa del volum de feina de Contractació, però confia que aviat Llucmajor
serà un municipi cardioprotegit.

El Sr. Roig explica que:
- En el ple anterior va demanar per què en el programa de festes d’enguany no sortia

la festa de la Guàrdia Civil i li contestaren que era perquè ningú els en va informar,
però ell va parlar amb membres de la Guàrdia Civil i li van dir que fa 20 anys que no
diuen res i sempre hi sortien.

- El 46 o 47 % d’aquest municipi és castellanoparlant i es queixa que els programes de
festes només els fan en català. Demana si es podrien fer bilingües, i insisteix en la
traducció de les actes perquè li costa entendre-ho en català.

- No sap si el Sr. Estarellas té res en contra seva, perquè no atén cap de les demandes
que li fa en el Ple, com el tema d’uns guals a s’Arenal, o la senyalització del Col·legi
s’Algar.  Recorda que ell  intervé en representació de la  gent del  municipi  i  no en
benefici propi.

- Els dies que plou un poc fort per la zona de la ronda Migjorn s’acumula molta d’aigua
i crea perjudicis als veïns. Demana si l’equip de govern ha tingut cap reunió amb ells i
si els tècnics de la Casa tenen cap solució prevista.

- Demana  si  la  Conselleria  ha  informat  aquest  Ajuntament  d’una  queixa  que  han
presentat uns pares contra la directora del Col·legi Sa Marina.

- Demana què ingressa l’Ajuntament pels casaments, i que es destini la recaptació per
aquest concepte a Serveis Socials per ajudar els més necessitats. 

- Atès  que  s’aproven  tantes  ordenances,  demana  que  es  faci  complir  la  de  medi
ambient, ja que hi ha carrers plens de defecacions de cans. No dubta de la feina del
personal d’aquesta Casa, però per qualque banda es perd i no creu que sigui per falta
de personal.

- La gent es queixa dels horaris i la renou dels bufadors per fer nets els carrers. Encara
que li consta que es fa feina en aquest aspecte, ho vol recalcar.

- S’interessa  per  una  sol·licitud  presentada  en  data  17  de  novembre de  2015 que
demana un pas de vianants entre els carrers d’Orient i de Jaume II per creuar el
carrer de la Font, ja que ho troba necessari perquè hi passa molta gent.

El batle contesta que no té cap inconvenient a incorporar la festa de la Guàrdia Civil en el
programa de fires, i si fa 20 anys que hi surt tal vegada ha estat un error de comunicació.
Pel que fa al programa en català, no creu que el Sr. Roig no entengui els documents en
català,  ja  que  el  xerra  perfectament.  Troba  que  en  aquest  tema  hi  ha  un  poc  de
demagògia, però s’hi farà feina. En el cas de l’embassament d’aigua quan plou a la zona
de la ronda Migjorn, diu que el problema ja ve d’enrere, i els tècnics ja ho han mirat. La
cosa és complicada perquè hi ha locals que estan més per davall el nivell de la calçada,
però  se  seguirà  estudiant.  Sobre  el  renou  que  fan  els  bufadors  de  la  neteja,  n’és
conscient, però el cert és que la millor hora per fer-ho és el matí de prest, ja que hi ha
menys circulació, i quant als possibles models, s’està mirant el que convé més. En el
tema de l’aplicació de les ordenances, en el cas de la de medi ambient, la patrulla Puma
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fa  la  seva  feina,  però  després  els  expedients  sancionadors  s’han  de  tramitar  al
departament corresponent, on només hi ha una persona. En tot cas, mirarà de reforçar
aquesta àrea a la fi de tenir més eficàcia.

El Sr. Tomàs diu que per maig es va fer un balanç dels expedients oberts i en tramitació
de medi ambient i n’hi havia uns 117. Per això es vol reforçar amb més personal aquesta
àrea i les que siguin necessàries.

El regidor de Policia, Sr. Gori Estarellas, contesta el Sr. Roig dient que no té res en contra
seva com a persona, però ha de tenir en compte que representa el partit ASI, el qual a la
seva pàgina web publica fotos seves, i es fica en qüestions que afecten estricament la
seva vida personal. En temes polítics ho pot acceptar però no ho consent en els temes
personals. Un cop aclarit això, comenta que, referent als temes dels guals permanents de
s’Arenal i la senyalització al costat del Col·legi s’Algar, el Sr. Roig té raó, perquè encara
no  s’hi  ha  fet  res,  però  ho  s’estudiarà.  Les  decisions  sobre  aquestes  qüestions
normalment les proposa o adopta la Policia Local, ja que és un tema més tècnic que
polític.

La regidora d’Educació, Sra. Maria Barceló, explica que en els temes de matriculació als
col·legis,  la  competència  és  de  la  Conselleria  i  no  de  l’Ajuntament,  que  només  pot
assessorar però no pot decidir, i la Conselleria no sol informar d’aquests casos. De totes
maneres ho mirarà per informar-se.

El batle diu que el tema de les noces que es fan a l’Ajuntament es contestarà al Sr. Roig
per escrit, ja que així ho ha sol·licitat. 

El regidor de Participació Ciutadana, Sr. Bartomeu Tugores, afegeix que s’està elaborant
un reglament per regular les noces, però encara no hi ha l’esborrany definitiu. 

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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