
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió
Núm.: 08/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 27 d’abril de 2016
Horari: de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J.  Oliver  Vallès,  Lucía Escribano Alés,  Bartolomé

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

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 30 de març de 2016, amb caràcter ordinari, i els dies 5 i 20 d’abril de
2016, ambdues amb caràcter extraordinari. 

El Sr. Guillem Roig (ASI) comenta que en la pàgina 6 de l’acta de dia 30 en la versió en
castellà s’ha posat “Consejo” per Consell de Mallorca, i suposa que deu ser un error de
transcripció. Per altra banda, matisa que quan va contestar a la Sra. Gil l’acta reflecteix
que va dir que coneix l’Estatut d’Autonomia, però no diu que també va dir que coneix la
Constitució espanyola. Demana que es facin les dues correccions. 
El secretari explica que la traducció de Consell  de Mallorca per Consejo de Mallorca és
correcta. 

Acceptada la  incorporació  de la  segona  modificació  proposada,  se  sotmeten a  votació
ambdues actes i s’aproven per unanimitat de tots els presents. 

PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia del dia 18 de març al dia 20
d’abril (del núm. 2016000614 al 2016000869). La Corporació en resta assabentada.
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El Sr. Roig diu que abans es discutien els decrets en comissió informativa i ara ho han de
fer en el Ple. Comenta que amb el Decret núm. 651/2016 l’equip de govern concedeix la
quantitat de 13.580 € a una sèrie de funcionaris d’aquest Ajuntament en concepte de
“productivitat empleats públics”, premis econòmics que van des dels 300 € als 6.530 per
cada un d’ells,  quan creu que els  funcionaris  estan per  fer  bé la  seva feina.  Diu que
sempre ha estat a favor d’ajudar els treballadors, i demana si els policies i el personal
laboral no fan la feina ben feta ja que no se’ls compensa. Té constància que els altres
funcionaris no hi estan del tot d’acord, ja que pareix que l’equip de govern menysprea la
seva feina, i demana si tenen previst explicar a la resta de funcionaris aquesta actitud
beneficiosa per als de sempre i perjudicial per als altres. Avança que la resposta que li
donaran segurament no el convencerà però espera que almenys satisfaci els interessats.

El batle contesta al Sr. Roig dient que el canvi que hi ha sobre donar compte dels decrets
només al Ple és perquè la llei només obliga a fer-ho al Ple. A més, s’ha avançat en matèria
de transparència, ja que tots els decrets estaran a l’abast de la corporació en el moment
que es convoca el plenari. Respecte al decret de productivitat, diu que l’equip de govern
està d’acord amb ell que tots els funcionaris fan bé la seva feina, però quan fan més feina
de la que els toca, considera que se’ls ha de compensar amb una productivitat, ja que
gràcies a aquesta feina extra l’Ajuntament també hi ha sortit guanyant.

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

Vistes  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 per unanimitat s’aproven les factures
extrajudicials d’acord amb el detall següent: 

TERCER                                                  N. FRA.      DATA FRA.      DESCRIPCIÓ                                                        IMPORT TOTAL
CRS 19 07/04/2010 PRODUCTES BENEFICIÈNCIA 81,80 €

6 10/02/2010 PRODUCTES BENEFICIÈNCIA  60,33 €
TOTAL GENERAL EUROS 142,13 €

MIFU S.A. MS71023496/0 01/12/2015 SUBSCRIPCIÓ ULTIMA HORA001/12/15 A 30/11/16 366,00 €
TOTAL GENERAL EUROS 396,00 €
 

PROPOSTA  DE  REBUIG  DE  LES  MESURES  COERCITIVES  DEL  MINISTRE
D’HISENDA
Tot seguit  el  batle llegeix la  proposta de l’equip de govern de rebuig  de les mesures
coercitives del ministre d’Hisenda i a favor d’un nou model de finançament, que diu el
següent:
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Segons les dades anunciades pel Ministeri d’Hisenda el 31 de març, el dèficit públic del
conjunt de les administracions públiques per a 2015 ha estat del 5,16 % del Producte
Interior Brut, superant l’objectiu del 4,2 % compromès amb Brussel·les.

En  la  descomposició  d’aquest  dèficit,  un  3,92  % correspon  a  l’Estat  (un  2,68  % de
l’Administració general i  un 1,26 % del Fons de la Seguretat Social),  un 1,66 % a les
comunitats autònomes (tot i que Balears, amb un 1,51 %, ha estat per davall la mitjana) i
les entitats locals presentaren un superàvit del 0,44 %.

Cal recordar que és l’Estat qui, amb la seva majoria al Consell de Política Fiscal, estableix
els límits de dèficit de cada administració i on sistemàticament s’ha reservat els marges
més importants, deixant límits inassumibles per a les comunitats autònomes (3,5 % per a
l’Estat, 0,7 % per a les comunitats a 2015), que són qui gestionen serveis públics bàsics
com la sanitat, l’educació i els serveis socials.

A pesar d’aquesta distribució, on queda palès que la part més important del dèficit generat
depèn  de  l’Estat,  el  Ministre  Montoro  ha  culpabilitzat  les  comunitats  autònomes  del
desviament, i ha anunciat mesures contra elles, com l’exigència de plans de retallades o la
retenció dels pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica.

Aquest fet és especialment greu en una comunitat com la nostra, discriminada fiscalment.
El Parlament de les Illes Balears s'ha manifestat reiterades vegades a favor de revisar
l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes. A la sessió plenària del 9 de
febrer de 2016 es va aprovar, entre d’altres, el següent acord per unanimitat:

«El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears per
seguir reivindicant una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que
modifiqui l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i
perjudicial  per  a les Illes  Balears.  El  nou sistema hauria d'implicar,  entre altres
millores, la descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la despesa
per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.»

En aquella mateixa proposició es constatava que segons el Sistema de Comptes Públics
Territorialitzats publicat el juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda reconeix que a Balears es
recapten anualment 1.330 milions d’euros més del que s’hi inverteix, a pesar de ser un
càlcul realitzat amb una metodologia que perjudica les Illes Balears.

És del tot intolerable que mentre les Illes Balears sofreixen un autèntic espoli, i aporten,
només enguany, 780 milions d’euros als Fons de Garantia i de Suficiència, rebin amenaces
per  part  del  ministre  d’Hisenda  en  funcions  de  retenció  de  pagaments  del  Fons  de
Liquiditat Autonòmica, per haver superat amb uns 220 milions d’euros el límit de dèficit
imposat per l’Estat.
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 20 d’abril. Una vegada
vist el dictamen, s’obre un torn d’intervencions amb el Sr. Joan C. Jaume (PP), que, per
fixar postures, a la vista dels darrers esdeveniments que hi ha hagut amb relació al primer
punt que planteja l’equip de govern, recorda que l’Estat ha augmentat la possibilitat de
dèficit  al  0,7  % amb una  sèrie  de  contraprestacions.  Quant  al  segon  punt,  hi  estan
totalment d’acord, i comenta que els ajuntaments sempre són els més perjudicats amb el
tema del finançament. Per això demana que en les propostes d’aquest tipus es reclami un
millor finançament per a les entitats locals. Recorda que amb aquests temes es depèn de
l’Estat, i  que tot prové de normes imposades per la Comunitat Europea. Demana si es
poden votar els dos punts per separat, ja que en el primer s’abstindrien i en el segon
votarien a favor.

El  Sr.  Gori  Estarellas  (PSOE) diu  que,  com a integrant  d’un partit  amb un esperit  de
solidaritat  i  no  separatista,  creu que les  comunitats  més  riques  han d’ajudar  les  més
pobres,  però també creu que les xifres podrien estar més compensades, ja que hi ha
comunitats que estan assumint una sèrie de despeses que no són les seves, com serveis
socials, seguretat, etc. Creu que en el fons tots estem d’acord que s’hauria de crear un nou
model, per tant la proposta ve conjuntament.

El  batle  contesta  dient  que creuen que no és  convenient  separar  els  punts  d’aquesta
proposta,  ja  que  com  a  proposta  de  rebuig  el  tema  principal  és  el  de  les  mesures
coercitives del Ministeri d’Hisenda.

El Sr. Bernadí Vives (PI) explica que els dos punts de la proposta els semblen molt bé: per
una banda pensen com a partit de les nostres Illes que qualsevol mesura correctiva per
incompliment de dèficit per part del Ministeri no té sentit, i per altra banda hi ha necessitat
d’un nou sistema de finançament. La nostra Comunitat és maltractada fiscalment. Amb el
que s’aporta i que no retorna es podria finançar tot el sistema sanitari d’una vegada. Diu
que volen ser solidaris i demana estar dins la mitjana de l’Estat espanyol, però per això
només hi ha un remei i és que els nostres representants a l’Estat ho intentin, però pareix
que no és així.

El Sr. Roig diu que fa molts d’anys que es discuteix aquets tema, i sempre passa que quan
es promet una cosa des del partit que governa aquí, després governa el partit contrari a
l’Estat i viceversa. La nostra Comunitat és molt solidària amb la quantitat de doblers que
s’aporta a l’Estat, i cada ajuntament hauria de finançar les seves coses i no les de l’Estat,
ja que els que surten perdent sempre són els ajuntaments. El seu grup sempre donarà tot
el suport que sigui en benefici de la Comunitat. 

El Sr. Jaume contesta al batle que, malgrat que ell digui que els dos punts van conjunts,
en la proposta van separats, i torna a demanar si es poden votar per separat, ja que estan
totalment d’acord amb el segon punt, del qual troben que és el punt important, però si no
vol que es voti per separat, no els quedarà més remei que abstenir-se. El batle contesta
dient que troba que els dos punts van lligats i que votar per separat no té sentit.
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El Sr. Vives puntualitza que no comparteix el sistema de solidaritat que proposa el Govern
de l’Estat.

El batle diu per acabar que vol expressar que aquí hi ha uns acords i uns compromisos de
les comunitats autònomes i el Ministeri d’Hisenda, que segons les paraules del Sr. Montoro
sembla que no es volen respectar, i per això es presenta aquesta proposta.

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

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor rebutja l’adopció de qualsevol mesura coercitiva
per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la Comunitat de les Illes
Balears per l’incompliment del límit de dèficit imposat per l’Estat espanyol. 

Segon. L’Ajuntament de Llucmajor s’adhereix al Parlament de les Illes Balears i reitera
la necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui
l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial per a
les Illes Balears. El nou sistema hauria d'implicar, entre altres millores, la descentralització
dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada
comunitat autònoma.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL   
Seguidament es veu la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu
públic per la prestació del servei de guarderia infantil. La Sra. Maria Barceló (MÉS) explica
que ja es va debatre aquesta proposta a la Comissió Informativa d’Hisenda de 20 d’abril, i
que és deguda a la demanda dels usuaris de les escoletes. A través del consells escolars i
les APIMAS es va demanar fer una revisió als preus públics dels serveis de guarderia i així
s’ha proposat, i bàsicament s’han posat els preus per franges horàries per tenir un poc
més de flexibilitat a l’hora de triar aquests horaris. 

Una vegada vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 d’abril passat,
s’obre un torn d’intervencions i el Sr. Joan Jaume (PP) diu que està d’acord amb aquesta
proposta i que el seu grup votarà a favor.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup també votarà a favor, ja que així es
dóna més facilitat als usuaris, i si el ingressos són positius, encara millor.

El Sr. Guillem Roig (ASI) diu que hi estan d’acord, ja que si es poden equilibrar els horaris
és una cosa bona per als pares i mares que fan feina.

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  del
preu públic per la prestació del servei de guarderia infantil, d’acord amb la proposta que
figura a l’expedient.
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Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, 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, 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.

DONAR COMPTE DE DECRET D’INTERVENCIÓ 
Tot  seguit  es  dóna  compte  del  decret  d’Intervenció  núm.  2016000713,  relatiu  a
incorporació de romanents, i vist que no hi ha cap objecció, la corporació es dóna per
assabentada.

REPRESENTANTS  A  L’ASSEMBLEA  DEL  CONSORCI  D’AIGÜES  DE  LES  ILLES
BALEARS
Seguidament  es  veu  la  proposta  relativa  al  nomenament  del  titular  i  suplent  dels
representants de l’Ajuntament a l’Assemblea del Consorci d’Aigües de les Illes Balears.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Urbanisme de 20 d’abril, i una vegada
vist  el  dictamen,  i  atès  que  no  hi  ha  intervencions,  se  sotmet  a  votació  els  fons  de
l’assumpte, i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI), per
majoria s’adopta l’acord següent:

Únic. Nomenar el batle, Sr. Jaume Tomàs Oliver, com a titular i el Sr. Bernadí Vives
Cardona com a suplent representants de l’Ajuntament a l’Assemblea del Consorci d’Aigües
de les Illes Balears.

BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER UNES OBRES D’ACCESSIBILITAT 
Tot seguit es veu la proposta de bonificació del 90 % de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, sol·licitada per la Sra. CTS, per les obres d’accessibilitat a l’edifici, i
l’informe jurídic municipal  emès dia 18 de març de 2016 que diu el següent.  El  batle
comenta que les ordenances preveuen que es pot bonificar.

En relació amb l'escrit -RGE 5060- presentat per CTS, en què sol·licita una bonificació del
90 % de la quota de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres -ICIO-, arran de la
sol·licitud de llicència d'obra de reforma, ampliació i  legalització d'ampliació en edifici
entre mitgeres destinat a habitatge unifamiliar i cotxeres, s'emet l'informe següent:

Al costat de la sol·licitud hi ha un certificat de residència i empadronament del sr. JTN,
una prescripció de l’Ibsalut de cadira de rodes i un informe mèdic de Sant Joan de Déu
del Sr. JTN de data 03/02/15.

L'article  7.4  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  l'Impost  sobre  construccions,
instal·lacions  i  obres,  publicada  en  el  BOIB  núm.  12  de  24/01/13,  estableix  una
bonificació del 90 % de la quota d’aquest a favor d'aquelles construccions, instal·lacions i
obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.
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L'habitatge  haurà  de  ser  habitatge  habitual  del  discapacitat  i  la  bonificació  tan  sols
afectarà les obres destinades a afavorir les condicions d'accés i habitabilitat. Per accedir
a aquesta bonificació l'interessat haurà d'incloure en el projecte executiu de l'obra la
descripció detallada i  el  pressupost  de les obres destinades a afavorir  les condicions
d'accés i habitabilitat.

A l'efecte de concretar les obres destinades a facilitar l'accessibilitat i  habitabilitat de
l'habitatge presenta un escrit amb RGE 1618 en què es detallen.

El pressupost aportat, amb nombre de visat 11/04234/15, és el que hi ha en el projecte
bàsic i d'execució informat favorablement pel tècnic municipal.

Per tot l'anterior, en aplicació de l'article transcrit, la qui subscriu entén que procedeix
elevar al Ple de la Corporació la proposta de bonificació del 90 % de l’ICIO a l'efecte de
la seva aprovació per majoria simple.

I vist el que disposa l'article 7 de l'Ordenança municipal reguladora de l’ICIO, procedeix
ara autoliquidar la quota de l'impost no bonificada (10 % de l’ICIO).

Prèviament a elevar les propostes de bonificació sol·licitades al Ple de la Corporació,
procedeix que els Serveis d'Intervenció n’emetin un informe.

El Departament d’Intervenció Municipal ha donat el vistiplau a l’informe jurídic transcrit
anteriorment.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 20 d’abril, 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  es  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  l’adopció  de  l’acord
següent:

Únic. Aprovar la bonificació de 659,93 €, a la Sra. CTS, corresponent al 90 % de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per executar les obres d’accessibilitat a
l’edifici,  incloses  a  l’expedient  núm.  000273/2015-LICO,  d’acord  amb  l’article  7.4  de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO.

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ
Seguidament es veu la proposta de nomenament de representant de l’Ajuntament al Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans de dia 20
d’abril, i una vegada vist el dictamen, en el torn d’intervencions el Sr. Guillem Roig (ASI)
diu que s’abstindrà perquè l’equip de govern és el que governa i el que elegeix els seus
representants. 
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Acabades les intervencions, sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor
(PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:

Únic. Nomenar el regidor Sr. Bartolomé Tugores Vicens com a representant de
l’Ajuntament al Fons Mallorquí i de Solidaritat i Cooperació.

PROPOSICIÓ DE LA BATLIA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El  batle explica el  motiu d’aquesta proposta i  diu que estava previst  el  tancament de
Llemsa per aquest mes d’abril, però que s’està pendent de l’auditoria i aquest retard obliga
a tenir obert Llemsa un mes o dos. Per això s’ha de donar aquests doblers de la partida de
l’Ajuntament a Llemsa. Feta aquesta puntualització se sotmet a votació la ratificació de la
inclusió de la proposició a l’ordre del dia, la qual s’aprova per unanimitat. 

Tot seguit es veu el contingut de la proposició de la Batlia, que textualment diu: 
 
“Vist que a data d'avui no s'ha produït la liquidació i el tancament de la societat mercantil de capital
íntegrament local,  Llemsa. Atès que només es van pressupostar  crèdits per afrontar  els quatre
primers mesos de l'any, i amb l'objecte de dotar el crèdit adequat i suficient per a dos mesos més,
de tal manera que Llemsa pugui atendre totes les seves obligacions fins al trenta de juny, data en la
qual s'estima que estigui totalment liquidada la societat, aquesta Alcaldia proposa al Ple aprovar
inicialment,  i  en el  cas  que no es  produeixin  al·legacions,  també definitivament,  la  modificació
pressupostària en la modalitat de transferència de crèdit, en els termes següents:

MODIFICACIONES A LA BAJA:  

NUMERO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA  IMPORTE 

0400-920-13000 BASICAS LABORAL FIJO ADMON GRAL    17.600,00 € 

0400-920-13002 OTRAS REMUNERACIONES CONDUC.TOXIC. PELIG.         750,00 € 

0400-920-16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL      6.750,00 € 

0100-920-2270600 TRABAJOS TECNICOS ADMON GENERAL      6.000,00 € 

0100-920-2220000 MATERIAL DE OFICINA         600,00 € 

0200-340-2270102 CONTRATO PISCINAS ARENAL    59.500,00 € 

0100-011-31001 INTERESES DE PRESTAMO CORTO PLAZO    12.400,00 € 

0100-011-9130001 AMORTIZACION PRESTAMOS ANT. LLEMSA    19.350,00 € 

TOTAL:  122.950,00 € 

MODIFICACIONES AL ALZA:  

NUMERO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA  IMPORTE 

0130-150-44900 TRABAJOS MANTENIMIENTO EMPRESA PUBLICA  103.600,00 € 

0130-150-74001 TRANSF. CAPITAL A EMP. MPAL. AMORTIZACION CAPITAL    19.350,00 € 

TOTAL:  122.950,00 €” 

Tot seguit el Sr. Joan Jaume (PP) diu que el seu vot serà favorable, encara que votassin en
contra de l’aprovació del pressupost global per a 2016, ja que entenen que si no voten a
favor, Llemsa no tindrà crèdit suficient per afrontar les despeses tant de personal com per
al seu propi funcionament. Ja varen avisar que el temps era molt just i no saben si aquests
dos mesos bastaran.
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El regidor d’Hisenda, Sr. Jaume Oliver, contesta dient que en aquest cas el retard no ha
estat  de  l’Administració  local  sinó  de  l’empresa  auditora  externa,  ja  que  els  tècnics
municipals han fet la feina bé i amb el temps adequat.

El Sr. Jaume contesta que quan parla de l’Administració engloba l’auditoria, i troba que
s’ha de començar a fer en el mes de gener i no abans d’acabar l’any en curs. En cap
moment no ha volgut donar les culpes als tècnics locals, i  en parlar d’administració es
referia al conjunt del procés a seguir.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per
unanimitat s’aprova la proposició en els mateixos termes en què s’ha transcrit. 

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Joan C. Jaume (PP) comenta que, quant a donar
compte dels decrets, encara que el batle hagi dit que els canvis serveixen per donar més
transparència, recorda que sempre s’ha donat compte dels decrets al Ple. Reconeix que
Secretaria fa un esforç perquè es tinguin els decrets en suport informàtic, però fa un prec
per tenir-los també en una relació en paper. 

El secretari comenta que aquesta relació que demana ja hi és en PDF, i que la poden
consultar en voler. Per altra banda, convindria decidir si també se n’ha de donar compte a
la comissió informativa o només directament al Ple. 

El Sr. Jaume comenta que hi ha un problema amb l’alarma del col·legi des Puigderrós, que
es dispara i passen hores sense que ningú la vagi a desconnectar. El batle contesta que,
pel tema de donar compte dels decrets, l’equip de govern ho mirarà i ja comunicaran la
decisió que es prengui.

El  Sr.  Gori  Estarellas  (PSOE) diu,  en  relació  amb el  tema de l’alarma del  col·legi  des
Puigderrós, que el protocol que hi ha amb els centres que tenen les alarmes contractades
amb l’Ajuntament és cridar la policia local i la direcció del centre. Si aquesta no contesta,
qui hi va primer és la policia, tot i que no tenen claus per accedir als edificis. La regidora
d’Educació està negociant amb les empreses i s’estudia un protocol per intentar que la
policia  pugui  tenir  les  claus  de  tots  els  locals  públics,  i  encara  que  no  sigui  una
responsabilitat seva, almenys que pugui entrar per desconnectar l’alarma i així no molestar
els veïns. 

El Sr. Guillem Roig (ASI) diu que li agradaria adonar-se del que passa pel batle i no per la
premsa,  i  demana  si  hi  ha  cap  novetat  en  relació  amb  l’ambulatori.  Referent  a  la
problemàtica dels clots dels arbres de s’Arenal, en una plenari anterior no es referia als de
la plaça, sinó als escocells que hi ha als carrers que baixen cap a la platja. També voldria
demanar si se sap quan començaran les obres del camp de futbol de s’Arenal. Referent al
que va dir del problema de les branques que pengen dels arbres a Badies, demana que se
segueixi fent, però a totes les urbanitzacions.
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Demana també quines feines ha fet i quins doblers ha fet guanyar a l’Ajuntament aquest
funcionari a qui es donen 6.500 € com a productivitat. 

I  finalment  també s’interessa  per  l’assumpte  dels  bancs  d’una  plaça  de  s’Arenal,  que
encara no són al seu lloc. També li varen dir que hi havia un protocol de seguretat dels
mercats del dijous a s’Arenal i dels divendres a Llucmajor, però ningú no li sap dir on són, i
si no estan fets demana que es facin, ja que si un dia passàs res de nou, hi hauria un
problema.

El Sr. Bernadí Vives (PI) contesta dient, pel que fa al tema dels clots dels arbres a s’Arenal,
que si en sap de cap que li ho digui. De totes maneres comunicarà a la brigada que faci
una volta per la zona per veure si n’hi ha més. Referent a les branques dels arbres, és
veritat que n’hi ha que molesten, però a més de dins zona pública, també n’hi ha dins
solars particulars. S’intenta solucionar-ho tot, però no hi ha personal suficient per esser
pertot. També té en compte la seva petició sobre els bancs, però els pintors han tingut
molta feina al local del carrer de la Fira, i ja estan pintats, només falta muntar-los.

La Sra. Maria Antònia Gil (PI) diu, sobre el protocol de seguretat dels mercats, que s’estan
fent canvis en els mercats i la intenció és només tenir una banda del mercat per tal que, si
mai hi hagués cap problema, hi pogués passar una ambulància. Però tot això implica fer
una remodelació de la circulació i no es fàcil.

El Sr. Estarellas diu que, fins on sap d’aquest tema, el Partit Popular en el seu moment va
fer un estudi de seguretat de tot el terme municipal, i uns protocols que estan disponibles
al Departament de Recursos Humans.

El Sr. Jaume J. Oliver diu que el sorprèn la petició del Sr. Roig sobre el pagament de
productivitat, ja que l’expedient amb la corresponent motivació està a la seva disposició.
Comenta que el govern municipal  s’ha trobat amb una sèrie de casos i  de queixes de
funcionaris  que  no havien  cobrat  coses  que se’ls  devia,  demandes  judicials,  conflictes
col·lectius,  etc.  En la  reunió  amb els  sindicats  els  van informar  que  aquest  mes  se’ls
retornaven les ajudes socials, i s’està gestionant tota aquesta problemàtica, cosa que no és
fàcil, i creu que tot això sí que hauria d’ésser un motiu de queixa.

El batle, sobre la petició de la situació del PAC, diu que hi ha dues opcions que agafen
força, però encara no hi ha res concretat. Hi ha molts d’interessos darrere i troba que la
informació s’ha de donar quan l’assumpte estigui més tancat. En el tema de les obres del
camp de futbol de s’Arenal, comenta que fa un mes varen anar-hi amb el regidor d’Esports
i la tècnica municipal, i s’està fent feina sobre el tema per decidir quina de les tres opcions
convé més. Si tot va bé se suposa que es començarà la feina després de l’estiu.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL):
- Comenta que els dijous al mercat de s’Arenal hi ha comerciants que munten el seu

lloc  dins  la  calçada  i  que  impedeixen  la  correcta  circulació  de  les  persones,  i
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demana si l’Ajuntament té previst prendre cap mesura com a compliment de les
ordenances. 

- Un cop acabat el torneig de vela que es va fer a s’Arenal, encara hi ha cotxes que
segueixen aparcant  dins  l’arena,  i  demana si  es farà  res  per  solucionar  aquest
problema. 

- Darrerament hi ha molta més gent que es passeja per la denominada ruta del
colesterol, i demana si es podrà asfaltar el tram que hi ha al revolt de la carretera
de Porreres.

- El municipi no disposa de cap lloc on els cans puguin anar ha fer les defecacions
quan els propietaris els treuen a passejar, i demana si tenen cap solució sobre el
tema.

- El mercat de verdures que es fa els dimecres i els dissabtes a la plaça Major de
s’Arenal sembla que podria esser suspès a partir del mes de maig, però no creu
que sigui la manera de potenciar el petit comerç. 

En aquests moments el Sr. Roig s'absenta de la sessió.

El Sr. Estarellas, referent al tema de l’aparcament dins l’arena, diu que ja va comentar que
varen tenir una sèrie de reunions amb els patrocinadors, el Club Nàutic i amb Costes, i que
varen arribar a un acord que després ells no varen complir, però això l’any que ve no
passarà.

El Sr. Martín diu que ell es refereix al fet que se segueix aparcant després del torneig. El
batle diu que després hi va haver un altre torneig i pot esser que hi aparcassin, però li
consta que actualment ja no ho fan i que el tema està solucionat.

En aquests moments el Sr. Roig es reincorpora a la sessió.

La regidora de Comerç, Sra. Gil, referent al tema de l’ocupació a la calçada dels mercaders
de s’Arenal, diu que és conscient d’aquest problema i que ahir es va mantenir una reunió
amb la Policia Local i els regidors implicats, i que s’intentarà que a partir de dia 1 de juny
estigui  tot  arreglat.  Sobre el  mercat  de les  verdures,  es  farà  un  estudi  per  llevar  els
dimecres i els dissabtes, perquè només hi ha dos mercaders que estan damunt la plaça,
però donant una alternativa. De totes maneres encara no està decidit què es farà. Sobre la
ruta  del  colesterol  diu  que  tenen  previst  millorar-la  preparant  un  projecte  amb  la
col·laboració del PAC de Llucmajor, el personal sanitari i la Conselleria.

El batle contesta al tema del lloc per poder dur els cans a fer les seves necessitats dient
que en aquests moments a Llucmajor no n’hi ha cap d’adequat, però que es pot mirar.

El Sr. Vives diu que l’equip de govern és més partidari de fer un espai perquè els cans
puguin estar a lloure, però es necessita temps per fer-ho, ja que es requereix una zona
d’uns  mil  metres  quadrats  aproximadament.  És  veritat  que és  necessari  fer  una  zona
asfaltada al lloc on diu el Sr. Martín, perquè hi passa molta gent, però en aquella zona tot
són propietats privades i seria complicat posar-se d’acord amb tots. El cas de l’institut va
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esser excepcional i més fàcil de fer, ja que el tros era més petit i hi passen molts de nins
cada dia.

El  Sr.  Estarellas  comenta  que  el  passat  dissabte  16  d’abril  un  veí  va  tenir  una  greu
indisposició, amb la sort que dos policies lliures de servei varen passar pel lloc en qüestió i
el  varen  reanimar,  i  després  va  arribar  la  unitat  que  hi  havia  en  aquell  moment  i
pràcticament li varen salvar la vida. Voldria que el plenari fes arribar una felicitació única a
aquests quatre agents i els donàs l’enhorabona.

El  batle  diu  que  si  ningú  s’hi  oposa,  se’ls  traslladarà  l’enhorabona  en  nom de  tot  el
consistori.

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

12


