
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió
Núm.: 01/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 27 de gener de 2016
Horari: de 19 a 19.20 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaime  J.  Oliver  Vallés,  Lucía  Escribano  Alés  i  Francisca

Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño, per MÉS

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

Cànaves, 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
 Matías Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

El Sr. Bartolomé Tugores Vicens (PSOE) s’incorpora a la sessió una vegada començada. 

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS 
La sessió comença amb l’examen dels esborranys de les actes de les dues sessions anteriors,
realitzades  ambdues  dia  30  de  desembre  de  2015,  una  amb  caràcter  ordinari  i  l’altra
extraordinari.  Atès  que  no  es  fa  cap  objecció  respecte  d’elles,  s’aproven  ambdues  per
assentiment de tots els presents.

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  en  les  quals  s’han  formulat  objeccions  des  del  Departament
d’Intervenció. Aquestes resolucions són les següents:

Resolució Data Concepte

696/2015 17/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

697/2015 17/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

698/2015 17/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

701/2015 17/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència
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705/2015 18/12/15 Factures de neteja de dues escoletes i poliesportiu de s’Arenal

715/2015 23/12/15 Pagament de la nòmina del personal corresponent al mes de desembre de 2015

736/2015 30/12/15 Factures de neteja del tanatori, oficines de Policia, escoletes i CEIP

739/2015 30/12/15 Factura de material que hauria de ser subvenció en espècie

741/2015 30/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

742/2015 30/12/15 Factures de productes alimentaris per a la Residència

743/2015 30/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

744/2015 30/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

745/2015 30/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

746/2015 30/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

747/2015 30/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

748/2015 30/12/15 Factura de productes alimentaris per a la Residència

EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT
Tot seguit es veu l’expedient amb les dues propostes ressenyades a continuació, i atès que
no es fa cap objecció, se sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat.

“  PROPOSTA D’ACORD PER A APROVACIÓ PEL PLE MUNICIPAL  

EXPEDIENT: 000049/2015-INFRAMEDIAMB
DENUNCIAT: EAO
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de la tinença i  la protecció d’animals de companyia i
potencialment  perillosos  al  terme  municipal  de  Llucmajor  (Boib  135  de  13-09-12)  i  Llei
1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen en l’entorn humà. 

Vista la documentació que forma part de l’expedient 49/2015-Inframediamb, la qui subscriu
formula aquesta proposta perquè l’aprovi el Ple Municipal, d’acord amb els següents

FETS:

I. Examinada la denúncia de la Policia Local de data 7-7-2015 contra el senyor EAO, que
literalment transcrita diu el següent:  

“[...] Aviso de base de perro suelto en el interior del complejo de calle Tord de Puig de Ros.
Personados se identifica al requiriente como la persona A que, nos manifiesta que el perro le
ha mordido la mano cuando lo queria cojer para atarlo. Se avisa al perrero del Ayuntamiento
para venir a recogerlo y comprobar posteriormente el chip (941000017365357)[...]”

II.- Comprovat el núm. de xip amb el COVIB, resulta esser el propietari del ca el senyor EAP

II. En data 11 de setembre de 2015 es va incoar procediment sancionador pels fets descrits
anteriorment, amb l’advertència que en cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut de
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la iniciació del procediment sancionador en el termini de quinze dies, es considerarà proposta
de resolució amb els efectes dels articles 13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

III. Intentada la notificació amb resultat negatiu, es va publicar al BOE núm. 247 de 15-10-
2015 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i no es varen presentar al·legacions en data i
forma a l’expedient sancionador. 

D’acord amb aquests fets són d’aplicació les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

PRIMER. L’article 22 de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de
Llucmajor, així com els articles 29.2 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen a l’entorn humà,  estableix que es considerarà que un animal  està abandonat,
encara  que  vagi  proveït  d’identificació,  si  circula  lliurement,  sense  la  companyia  de  cap
persona. 

SEGON. L’article 37 d) qualifica com a infracció greu l’abandó no reiterat d’un animal, la qual
podrà ser sancionada en virtut del que disposa l’article 39 de l’ordenança esmentada, en
concordança amb els articles 46.2 e) i 48 de la Llei 1/1992, amb una sanció de 300,51 a
1.502,53 €.

TERCER.  En  virtut  de  l’article  52  de  la  Llei  1/1992,  de  protecció  dels  animals,  l’òrgan
competent per la resolució de les infraccions considerades greus és el Ple de la Corporació
Local. 

QUART. La Comissió Informativa de Medi Ambient ha emès informe favorable dels termes
següents: 

A la vista de tot l’anterior, l’instructor que subscriu eleva a la Corporació Plenària la proposta
de resolució següent:

- Declarar responsable el senyor EAO de la infracció de l’article 29.2 de la Llei 1/1992, per
l’abandonament d’un ca, tipificat com a greu d’acord amb l’article 46.2.e d’aquesta, per la
qual cosa, d’acord amb l’article 48, s’imposa una sanció de 300,51 €.

Aquesta és la proposta d’acord que s’eleva a la Corporació Plenària. No obstant això, aquesta
adoptarà el que estimi convenient.

.....................

PROPROSTA D’ACORD PER A APROVACIÓ PEL PLE MUNICIPAL  

EXPEDIENT: 000051/2015-INFRAMEDIAMB
INFRACCIÓ: Ordenança reguladora de la tinença i la protecció d’animals de companyia i 
potencialment perillosos al terme municipal de Llucmajor (Boib 135 de 13-09-12) i Llei 
1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen en l’entorn humà. 
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Vista la documentació que forma part de l’expedient 51/2015-Inframediamb, la qui subscriu
formula aquesta proposta perquè l’aprovi el Ple Municipal, d’acord amb els següents

FETS:

I. Examinada la denúncia de la Policia Local de data 16-07-2015 contra el senyor PWR, que
literalment transcrita diu el següent:  

“[...] En ruta per el C/Bons Aires s’observa a la persona A, que ja va esser denunciada ahir,
que es trobava enmig del carrer xerrant per telèfon davant el seu domicili.
Que s’observa que un dels dos cans que té es troba per enmig del carrer sense fermar, i
quan el Sr. PWR observa el vehicle policial s’apresura a fer entrar el ca gros dins el domicili.
Que al poc temps el ca petit compareix de la Plaça Santa Catalina Tomàs, des de on el
propietari  no  el  podia  veure ni  observar  si  realitzava cap tipus de necessitat  fisiològica,
entrant també al domicili.[...]”

II. En data 11 de setembre de 2015 es va incoar procediment sancionador pels fets descrits
anteriorment, amb l’advertència que en cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut de
la iniciació del procediment sancionador en el termini de quinze dies, es considerarà proposta
de resolució amb els efectes dels articles 13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

III. Intentada la notificació amb resultat negatiu, es va publicar al BOE núm. 247 de 15-10-
2015 i al tauló d’anuncis d’aquest Ajuntament i no es varen presentar al·legacions en data i
forma a l’expedient sancionador. 

D’acord amb aquests fets són d’aplicació les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

PRIMER. L’article 22 de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de
Llucmajor, així com els articles 29.2 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen a l’entorn humà,  estableix que es considerarà que un animal  està abandonat,
encara  que  vagi  proveït  d’identificació,  si  circula  lliurement,  sense  la  companyia  de  cap
persona. 

SEGON. L’article 37 d) qualifica com a infracció greu l’abandó no reiterat d’un animal, la qual
podrà ser sancionada en virtut del que disposa l’article 39 de l’ordenança esmentada, en
concordança amb els articles 46.2 e) i 48 de la Llei 1/1992, amb una sanció de 300,51 a
1.502,53 €.

TERCER.  En  virtut  de  l’article  52  de  la  Llei  1/1992,  de  protecció  dels  animals,  l’òrgan
competent per la resolució de les infraccions considerades greus és el Ple de la Corporació
Local. 
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QUART. La Comissió Informativa de Medi Ambient ha emès informe favorable dels termes
següents: 

A la vista de tot l’anterior, l’instructor que subscriu eleva a la Corporació Plenària la proposta
de resolució següent:

- Declarar responsable el senyor PWR de la infracció de l’article 29.2 de la Llei 1/1992,
per l’abandonament d’un ca, tipificat com a greu d’acord amb l’article 46.2.e d’aquesta,
per la qual cosa, d’acord amb l’article 48, s’imposa una sanció de 300,51 €.

Aquesta és la proposta d’acord que s’eleva a la Corporació Plenària. No obstant això, aquesta
adoptarà el que estimi convenient. 

MODIFICACIÓ  DE  L’ACORD  SOBRE  L’EXPROPIACIÓ  PER  AL  PROJECTE  DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A S’ESTANYOL, SON BIELÓ I SON REINÉS
Seguidament es veu l’expedient per a la modificació de l’acord sobre l’expropiació per al
projecte de subministrament d’aigua potable a s’Estanyol, Son Bieló i Son Reinés, i atès que
no es fa cap objecció se sotmet a votació i s’aprova  per unanimitat la proposta següent:

“INFORME PROPOSTA

Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 30 de desembre de 2015 en relació amb
l’inici de l’expedient d’expropiació forçosa a l’efecte d’obtenir els terrenys per a la realització
del projecte de línia de MT, CT, dipòsit i canonada de proveïment per a les urbanitzacions de
s’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló, al polígon 26, parcel·la 3 // polígon 27, parcel·la 2, TM
Llucmajor.

Vista  la  declaració  d’impacte  ambiental  acordada  pel  Ple  de  la  Comissió  Balear  de  Medi
Ambient, de data 18 de desembre de 2015, del projecte esmentat.

La Junta de Govern Local de 23.12.2015 va aprovar el projecte redactat per l’enginyer tècnic
municipal Sr. Mateu Ginard, de línia de MT, CT, dipòsit i canonada de proveïment per a les
urbanitzacions de s’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló, al polígon 26, parcel·la 3 // polígon 27,
parcel·la 2, TM Llucmajor, amb un pressupost d’execució d’1.675.441,50€, i un pressupost
total per a l’administració de 1.770.633,00€.

Vist  l’annex  del  projecte  d’expropiacions  i  servituds,  en  el  qual  s’indiquen  les  parcel·les
afectades i el tipus d’afecció: expropiació, zona de servitud d’aqüeducte, zones de servitud de
pas i zona d’ocupació temporal d’obres, i en el qual es detalla la valoració estimada respecte
de  la  superfície  afectada  per  l’expropiació,  servitud  d’aqüeducte,  pas,  pas  de  línia  MT  i
ocupació temporal per obra de 41.499,45€.

Vistes les fitxes cadastrals incloses en el projecte, segons les quals els propietaris que hi
figuren són:

- LARTR: Polígon 26, parcel·la 3
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- JFR: Polígon 27, parcel·la 2

No obstant això, un cop sol·licitada informació registral al Registre de la Propietat núm. 4 de
Palma de Mallorca,  hi  figura  com a titular  de les parcel·les  esmentades pel  que fa a la
totalitat del ple domini amb caràcter privatiu el Sr. LARTR.

Figuren  com a  càrregues  de  la  finca  esmentada  anotació  de  PROHIBICIÓ  D’ALIENAR  i
anotació d’EMBARGAMENT.

En conseqüència, s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 5 de la Llei d’expropiació
forçosa.  

“Article 5 
1.  S’entendran  les  diligències  amb  el  Ministeri  Fiscal  quan,  un  cop  efectuada  la

publicació  a què es refereix  l’article  18,  no compareguin  en l’expedient  els  propietaris  o
titulars, o estiguin incapacitats i sense tutor o persona que els representi, o la propietat sigui
litigiosa.”

Per altra banda, és de vital importància la finalitat d’aquest projecte, la necessitat de proveir
d’aigua  potable  els  nuclis  de  població  de  s’Estanyol,  Son Reinés  i  Son  Bieló,  del  terme
municipal de Llucmajor, amb els paràmetres admissibles per al consum humà. Actualment
s’incompleixen aquests paràmetres del RD 140/2003, i la Direcció General de la Salut Pública
i Consum de la Conselleria de Salut ha qualificat l’aigua com a NO APTA PER A CONSUM
HUMÀ.

Aquest  Ajuntament  ha  estat  requerit  reiteradament  per  la  direcció  general  esmentada  a
l’efectiva connexió amb l’aigua de ZA S’Estanyol.

Hi  ha  la  partida  pressupostària  01201616010001,  atès  que  es  va  generar  un  crèdit
extraordinari  per  a  necessitats  urgents  i  inajornables,  i  atès  que  l’adquisició  d’aquests
terrenys no s’ha pogut dur a terme de la manera inicialment prevista amb acord exprés del
seu  titular  anterior,  el  senyor  JFR,  en  haver-se  transmès  la  titularitat  i  ser  aquesta  en
l’actualitat un tema judicialitzat, s’han d’entendre les actuacions amb el Ministeri Fiscal, s’ha
alentit per tant el tema del pagament d’aquests terrenys. 

Segons l’article 122.1.h) de la Llei 2/2014 LOUS, l’expropiació forçosa per raó d’urbanisme
escaurà, entre d’altres, en el supòsit d’aprovació de projectes d’obres públiques ordinàries,
respecte dels terrenys que siguin necessaris per a la seva execució.

Vist el que disposa l’article 126 de la Llei del sòl balear 2/2014 LOUS en relació amb l’article
360 del seu Reglament de desplegament, i en concret el punt 2, segons el qual la relació de
béns i de drets haurà de ser concreta i individualitzada, amb descripció de tots els aspectes
materials i jurídics dels béns i els drets que siguin de necessària expropiació. 

6



Atès que, segons la informació registral emesa el 13 de gener de 2016, hi consta una nova
inscripció en les càrregues de la finca afectada per l’expropiació, respecte a la inicialment
aprovada en data 30 de desembre de 2015.  

Vist  el  que disposen els  articles 122 a 128 de la  Llei  2/2014 LOUS,  354 a 361 del  seu
reglament de desplegament i la Llei d’expropiació forçosa.

Els qui subscriuen consideren que escau elevar a proposta del Ple de l’Ajuntament l’adopció
de l’acord següent:  

PRIMER. Deixar sense efecte l’acord plenari de data 30 de desembre de 2015 en relació
amb l’expedient  expropiatori  de referència i  incloure-hi  la  descripció de tots els  aspectes
materials i jurídics. 

SEGON. Iniciar els tràmits per a l’expropiació forçosa individualitzada, seguint el procediment
de la Llei d’expropiació forçosa i del seu reglament de desplegament. 

TERCER. Estimar necessària la realització de l’obra projecte de línia de MT, CT, dipòsit i
canonada de proveïment per a les urbanitzacions de s’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló, al
polígon 26, parcel·la 3 // polígon 27, parcel·la 2, d’acord amb el projecte tècnic elaborat,
considerant implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació de les finques a
l’efecte de la seva expropiació.  

QUART.  Aprovar  inicialment  la  relació  concreta,  individualitzada  i  valorada  dels  béns  a
ocupar necessàriament per a l’execució de l’obra, que pertanyen a un únic propietari, que es
detalla a continuació: 

- Nom del propietari: 

Finca registral núm. 15263 del Registre de la Propietat núm. 4 de Palma de Mallorca. Aquesta
finca comprèn la parcel·la 2 del polígon 27 i la parcel·la 3 del polígon 26 de Llucmajor.
Referència  cadastral:  07031A026000030000ET,  07031A027000020000EA.  IDUFIR:

07018000336534.
- CÀRREGUES: 

Censos que s’indiquen en la inscripció 1a

Anotació de la lletra A de PROHIBICIÓ D’ALIENAR de data tretze de setembre de dos mil
onze, causada per la interlocutòria ferma de data vint-i-cinc de juliol de dos mil onze, dictada
a  Palma  pel  magistrat  jutge  del  Jutjat  d’Instrucció  número  tres  de  Palma  de  Mallorca,
diligències prèvies procediment abreujat número 2069/2011, per un suposat delicte i/o faltes
d’estafa,  el  procediment  judicial  del  qual  se  segueix  contra  el  senyor  LARTR i  contra  la
senyora CRC.

Anotació  d’EMBARGAMENT  sobre  aquesta  finca  propietat  del  senyor  LARTR,  a  favor  de
l’AJUNTAMENT DE POLLENÇA –la recaptació del qual per delegació correspon a l’AGÈNCIA
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TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS-, en reclamació de les quantitats següents: QUINZE MIL
CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per principal; TRES MIL
CENT  DESSET  EUROS  AMB  NOU  CÈNTIMS  per  a  interessos,  i  MIL  EUROS  per  costes
aproximades, que fan un import TOTAL del dèbit que s’eleva a VINT MIL QUATRE-CENTS
SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS. Aquesta anotació d’embargament ha
estat causada en virtut de l’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONSTRENYIMENT seguit per la
Unitat de Recaptació de la Zona de Mallorca de l’Agència Tributària de les Illes Balears, sota
el número 12/075608-1, que va motivar l’anotació lletra “B” de data dotze de febrer de l’any
dos mil tretze.- Segons consta per la nota al marge de l’anotació en aquesta darrera data es
va expedir CERTIFICACIÓ DE CÀRREGUES a l’efecte d’execució. 

Anotació  d’EMBARGAMENT  sobre  aquesta  finca  propietat  del  senyor  LARTR,  a  favor  de
l’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR, —la recaptació del qual per delegació correspon a l’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS—, en reclamació de les quantitats següents: SEIXANTA
MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per principal;  DOTZE
MIL CENT CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per recàrrec període executiu; TRES
MIL DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per a interessos i MIL EUROS per costes
aproximades, que fan un import TOTAL del dèbit que s’eleva a SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS. Aquesta anotació d’embargament ha
estat causada en virtut de l’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONSTRENYIMENT seguit per la
Unitat de Recaptació de la Zona Mallorca de l’Agència Tributària de les Illes Balears, sota el
número 12/075608-1, que va motivar l’anotació lletra “C” de data dotze de febrer de l’any
dos mil tretze. Segons consta per la nota al marge de l’anotació, en aquesta darrera data es
va expedir CERTIFICACIÓ DE CÀRREGUES a l’efecte d’execució.  

Afecta/es a nota/es del pagament de l’impost 

Documents  relatius a la  finca presentats i  pendents  de despatx,  vigent l’assentament  de
presentació, al tancament del llibre diari del dia anterior a la data d’expedició d’aquesta nota:

Número 688 del Diari 65 de data 23/12/2015, ANOTACIÓ DE PROHIBICIÓ DE DISPOSAR de
l’AUDIÈNCIA PROVINCIAL SECCIÓ NÚM. 1 PALMA DE MALLORCA.
Presentat per TELEFAX, a les catorze hores trenta-vuit minuts, testimoni en relació amb el
manament expedit per l’AUDIÈNCIA PROVINCIAL SECCIÓ NÚM. 1 PALMA DE MALLORCA, de
data vint-i-tres de desembre de l’any dos mil quinze, pel rotlle PROCEDIMENT ABREUJAT
0000047/2.014 procediment origen DILIGÈNCIES PRÈVIES PROC. ABREUJAT 0001900/2011
òrgan procedència JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM. 6 DE PALMA DE MALLORCA, seguits per JFR i
AMBB  davant  LART  i  altres,  s’ordena  agafar  ANOTACIÓ  PREVENTIVA  DE  PROHIBICIÓ
D’ALIENAR  sobre  les  finques  registrals  números  9608  i  15263,  del  terme  municipal  de
Llucmajor.

  - VALORACIÓ 41.499,45 €

CINQUÈ. Declarar la necessitat d’ocupar els metres quadrats que a continuació es detallen,
segons les superfícies afectades, tant per expropiació, pas, aqüeducte i temporal segons el
detall del quadre següent, que és estrictament indispensable per a la fi de l’expropiació:
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Finca MUNICIPI DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2)

PROPIETARI 
SEGONS 
CADASTRE

  REF.CAT POLIG. PARC
.

SUP. 
(m2)

EXPRO
P.

PASO AQÜED
UCTE

TEMPO
RAL

 

1Llucmajor 07031A0270000
20000EA

27 2 162.055 77,37 91,51 0,00 0,00LARTR

2Llucmajor 07031A0260000
30000ET

26 3 3.851.29
8

0,00 5233,4
0

25414,
90

19090,
14

LARTR

SISÈ. Sotmetre a informació pública el projecte d’obra, la relació de propietari únic de la
finca afectada per l’expropiació, pel termini de 20 dies, mitjançant un anunci en el BOIB, en
un dels periòdics de major circulació de la província, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web
d’aquest Ajuntament, amb notificació personal als interessats, perquè els titulars de béns i
drets afectats puguin aportar per escrit les dades que permetin rectificar els possibles errors
que s’estimin en la relació publicada o oposar-se a l’ocupació o la disposició dels béns i drets
pels motius de forma o fons, que han de fonamentar motivadament. 

Als  únics  efectes  d’esmenar  errors  en  la  descripció  material  i  legal  dels  béns,  qualsevol
persona natural o jurídica podrà comparèixer al·legant els antecedents o les referències que
estimi pertinents.  

SETÈ. Sotmetre la relació a tràmit d’audiència de les persones interessades en el mateix
termini. 

VUITÈ. Traslladar les actuacions al Ministeri Fiscal, amb el qual s’entendran les actuacions
posteriors, en tractar-se d’una propietat litigiosa.”

ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS DECLARADES URGENTS
A continuació el batle explica que s’ha preparat una moció, que ja s’ha traslladat a tots els
grups municipals, relativa a un assumpte que es va dictaminar a la corresponent comissió
informativa, però que per error no es va incloure en l’orde del dia del Ple. 

El contingut literal de la moció és el següent:

“En aplicació del que preveu l’art. 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, se sotmet a la consideració del Ple per tal que sigui debatuda i, si s’escau votada, la
següent

MOCIÓ

En el BOIB núm. 109 de dia 18 de juliol de 2015 es publica el Reglament d’organització i funcionament
del Consell Escolar Municipal (CEM), una vegada aprovat definitivament per no haver-se interposat
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reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de dia 25 de
març anterior. 

D’acord  amb el  que estableix  l’article  4  de  dit  Reglament,  el  CEM està  format  pel  batle,  que  el
presideix, sis vocals representants de la corporació, d’entre els quals n’hi haurà d’haver almenys un per
a cada grup municipal,  i  després diversos representants  dels  professors,  dels  pares i  mares,  dels
alumnes, del personal d’administració i serveis dels centres docents, i de l’Administració educativa. 

Així mateix, l’article 5.3 precisa que el nomenament i cessament dels representants de la corporació
s’ha de fer per acord del Ple de l’Ajuntament, i la resta per decret de Batlia a proposta de cada un dels
sectors representats. 

El CEM encara no s’ha constituït d’ençà de la seva creació, i per aquest motiu es va sotmetre a la
Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans i Participació Ciutadana del passat 22 de gener, en la
qual es va dictaminar la proposta de designació dels representants, però per error no es va incloure
aquest assumpte a l’ordre del dia de la plenària. No obstant això, atès que es considera urgent la seva
constitució, per tal que pugui entrar en funcionament al més aviat possible, no és convenient ajornar a
la següent plenària ordinària el tractament d’aquest assumpte. 

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

Únic. Designar els següents representants de la corporació en el Consell Escolar Municipal:
 Grup municipal de MÉS:

o Titular: Maria Barceló Calviño
o Suplent: Miquel Àngel Serra Teruel

 Grup municipal del PSOE:
o Titular: Gori Estarellas Mas
o Suplent: Francisca Almagro Peset

 Grup municipal d’El Pi:
o Titular: Maria Antònia Gil Clar
o Suplent: Bernadí Vives Cardona

 Grup municipal del PP:
o Titular: Maria Francisca Lascolas Rosselló
o Suplent: Antònia Suñer Olea

 Grup municipal d’ASI:
o Titular: Guillermo Roig Mascaró

 Grup municipal de SSPLL:
o Titular: Juan Ramon Martín Cañas.” 

En primer lloc es vota la urgència de la moció, la qual prospera amb el vot unànime de tots
els presents. 

I atès que no hi  ha intervencions quant al  fons de l’assumpte, se sotmet directament a
votació i també per unanimitat de tots els presents s’aprova la moció en els mateixos termes
que s’ha transcrit. 

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el  torn de precs i  preguntes el Sr.  Gregorio Estarellas (PSOE) explica que el  Sr.
Guillermo Roig va demanar per què es paga 300 € pels canvis d’oli dels vehicles municipals, i
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ell li va contestar que la seguretat dels vehicles és prioritària però que ho miraria, perquè si
aquest és el cost, és car. Així mateix, ASI a la seva plana web va publicar tota una sèrie de
mentides i acusacions falses sobre aquest particular. 

Val a dir, continua el Sr. Estarellas, que el manteniment dels vehicles policials el gestiona la
Prefectura, de manera que cal suposar que els atacs d’ASI i les falses acusacions deuen anar
dirigides contra el cos policial. El Sr. Roig és un gran mentider ja que si hagués demanat la
factura i hagués estat capaç d’entendre-la, hauria vist clarament els conceptes que inclou, a
banda del  canvi  d’oli,  per  arribar  a l’import  esmentat.  Per  això  demana al  Sr.  Roig que
rectifiqui si no vol seguir passant per mentider. 

El Sr. Guillermo Roig (ASI) contesta que no se sent mentider, i si va fer aquesta publicació al
web és perquè es va basar en el que el secretari de la corporació havia posat per escrit. 

Per altra banda, el Sr. Roig demana si han mantingut alguna reunió amb la Guàrdia Civil per
tractar  el  tema  dels  actes  vandàlics  sobre  vehicles  particulars,  i  també  pel  tràfic  de
substàncies prohibides. Així mateix, també fa constar que a les urbanitzacions de Badia Blava
i Badia Gran hi ha molts d’incompliments de l’obligació de podar les bardisses que confronten
amb la via pública, ja que en molts casos l’envaeixen i destorben el trànsit de vianants. I
finalment, també s’interessa per la reparació de la voravia davant el núm. 105 del carrer de
Campos. 

El batle contesta que van parlar amb la Guàrdia Civil i els van dir que l’essencial per poder
actuar és que els ciutadans facin les corresponents denúncies. Quant al tràfic de substàncies,
és una qüestió que la té en compte, però encara no hi ha res. Pel que fa a les bardisses, ja
s’hi fa feina i se n’hi continuarà fent. I quant a la voravia del carrer de Campos, la qüestió és
que encara no s’ha sol·licitat el  final  d’obra de l’immoble afectat,  i  fins que no ho facin
l’Ajuntament no pot obligar el promotor a reparar la voravia. En qualsevol cas es pot intentar
contactar amb ell perquè ho acceleri. 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Bartolomé Tugores Vicens.

El Sr. Juan Ramon Martín (SSPLL) comenta que hi ha un projecte d’un parc fotovoltaic de
grans dimensions a la marina, i creu que l’Ajuntament hauria de tenir un paper actiu per
preservar el medi ambient, i demana quina és la postura del govern municipal sobre el tema.
El batle contesta que es tracta d’un macroprojecte (un milió de metres quadrats) i que ja han
manifestat la seva preocupació per l’impacte a l’entorn, i en aquest sentit s’han manifestat
contraris al projecte. Sembla que la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB)
va considerar que s’havia de redimensionar el projecte i creu que es reduirà al 50 %. En tot
cas, en tenir el dictamen de la CMAIB serà el moment de pronunciar-se. 

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

11


