
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 10/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 27 de juny de 2018
Horari: de les 19 a les 20.10 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president 
 Lucía Escribano Alés, Bartomeu Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit

Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura

Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB
 Bernadí Vives Cardona, Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan  C.  Jaume  Mulet,  Antònia  Suñer  Olea,  Cristina  Calafat  Ferretjans,  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
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

Absents
 Jaume J. Oliver Vallès, Joan Barros Oliver i Antoni Campos Cànaves (s’excusa la seva

assistència).

El Sr. Lluís Segura Seguí s’incorpora a la sessió una vegada començada.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
dia 30 de maig de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat. 

ACORD REGULADOR DE LA DEFENSA JURÍDICA I LA PROTECCIÓ DE L’EMPLEAT 
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de l’Acord regulador de la defensa jurídica i
la protecció de l’empleat públic al servei d’aquest Ajuntament i la proposta.

ANTECEDENTS
I. L’article 25.B del Pacte de Funcionaris  firmat en la Mesa General de Funcionaris

de 2006 estableix  que  "Tots els  funcionaris  que siguin  inculpats  o processats
judicialment com a conseqüència de l’exercici de les funcions encomanades per
raó  de  la  seva  condició,  per  tal  de  defensar  els  seus  interessos  i  les  seves
responsabilitats penals i civils en què hagin pogut incórrer seran defensats per
advocats i procurador nomenat per l’Ajuntament i elegits pels encausats d’acord
amb la Comissió del Pacte, llevat que renunciïn a aquest dret.
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Un cop complits els tràmits esmentats, les despeses de fiança, les costes judicials i
les  responsabilitats  civils  seran  abonades  per  l’Ajuntament  i  es  reduiran  de  les
quantitats que cobreixi la pòlissa d’assegurances que hi hagi concertada.”

No obstant això, no consta que aquest text complet del pacte s’arribàs a elevar al Ple
de l’Ajuntament perquè l’aprovàs. Atès que l’únic text que es va arribar a publicar en
el BOIB núm. 71, de 16 de maig de 2006, va ser el Pacte que contenia articles alterns
en què no figura l’esmentat dret d’assistència jurídica.

II. Posteriorment, el 21 de juny de 2016 es firma en la Mesa General de Funcionaris un
acord relatiu a l’ampliació de l’acord inicial d’assistència jurídica, en els termes i les
condicions següents:

“Primer.  Ampliar  l’assistència  jurídica  inclosa  en  l’article  25-B  del  Pacte  Negociat  dels
Funcionaris  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor,  de  manera  que  els  funcionaris  puguin  tenir
assistència jurídica gratuïta a càrrec de l’Ajuntament quan resultin perjudicats,  ja sigui en
processos penals, civils o de qualsevol altra classe, sempre que hi concorri la circumstància
que sigui causa directa o indirecta de la professió del funcionari o a conseqüència d’aquesta. 
Segon. Aquest  Acord s’amplia  en les  mateixes condicions a tots  els  empleats  públics  de
l’Ajuntament de Llucmajor. 
Tercer. Si  l’Ajuntament  disposa  de  serveis  jurídics,  seran  aquests  els  qui  defensin  els
interessos  de  l’empleat  públic,  sempre  que  l’advocat  o  advocada  de  l’Ajuntament  tengui
l’especialització  requerida.  Si  no  és  així  el  servei  jurídic  /  advocat  s’elegirà  per  consens
d’ambdues parts. 
Quart. El present Acord entrarà en vigor l’endemà de firmar-se.”

III. Vist que l’ampliació de l’acord firmat el 21 de juny de 2016 en la  Mesa General de
Funcionaris  afectava tots  els  empleats  públics  i  que l’acord  inicial  no  havia  estat
ratificat  per  l’òrgan  competent  ni  publicat,  es  negocia  un  nou  acord  de  defensa
jurídica  i  protecció  de  l’empleat  públic  en  la  Mesa  General  d’Empleats  Públics,  i
s’arriba a un acord per unanimitat l’1 de juny de 2018, que s’adjunta com a annex I a
aquest informe.

Dia 5 de juny de 2018, la TAG de Funció Pública ha emès un informe favorable en
què fa constar el dret dels empleats públics a la defensa jurídica i de protecció de
l’Administració pública en els procediments que se segueixin davant qualsevol ordre
jurisdiccional, com a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs
públics.

LEGISLACIÓ APLICABLE
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del règim local, en endavant LBRL.
b) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les

disposicions legals vigents en matèria de règim local, en endavant TRRL.
c) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la

Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en endavant TREBEP.

FONAMENTS JURÍDICS
1. El règim jurídic aplicable als empleats públics resulta del  Reial decret legislatiu

5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic  de  l’empleat  públic,  en  endavant  TREBEP,  l’article  3  del  qual  declara
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d’aplicació la legislació estatal, inclòs el mateix TREBEP, i l’automàtica en l’àmbit
de les seves competències. És per això que s’ha d’acudir als articles 89 a 102 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del règim local, en endavant
LBRL, i també als articles 126 a 177 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  les  disposicions  legals  vigents  en
matèria de règim local, en endavant TRRL, concretament al que disposa el seu
article 141.2.

2. L’article 141.2 del TRRL disposa que «les corporacions locals han de dispensar als
seus funcionaris la protecció que requereix l’exercici dels seus càrrecs i els han
d’atorgar els tractaments i les consideracions socials deguts al seu rang i a la
dignitat de la funció pública.»

En el mateix sentit, i ampliant-ho als empleats públics, el  Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, en endavant TREBEP, en el seu article  individual dels
empleats públics, en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació
de servei, el dret a la defensa jurídica i la protecció de l’Administració pública en
els  procediments  que  se  signen  davant  qualsevol  ordre  jurisdiccional  com  a
conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.  

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 de juny, i  una
vegada vist el dictamen, el Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que com ja es va dir en la comissió
informativa, el punt del l’ordre del dia hauria de dir «de l’empleat» i no «d’un empleat». El
batle ho verifica i diu que hi ha un error en l’ordre del dia.

Una vegada fet aquest aclariment i a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen,
se sotmet el fons a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer.  Aprovar l’Acord regulador de la defensa jurídica i la protecció de l’empleat
públic al servei d’aquest Ajuntament, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 

Segon. Establir com a data d’efectes la de l’endemà de la seva aprovació.
Tercer. Publicar el contingut de l’acord en la Intranet d’aquesta corporació perquè en

prenguin coneixement i tingui els efectes oportuns.  

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i  que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici en el qual es varen meritar, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i els
preus acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per el normal desenvolupament
dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement  extrajudicial  dels  crèdits  per  a  la  seva  efectiva  aplicació  al  Pressupost  del
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, i atès que ens trobam davant una despesa sense
consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el particular
que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En virtut del
principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un altre, neix una
obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
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Atès  que  l’aprovació  d’aquestes  factures  suposa  l’incompliment  del  principi  d’anualitat
pressupostària, i  trobant-nos davant un acte nul  de ple dret es considera necessari  i  obligat
atendre  les  despeses  incorregudes  per  evitar  el  perjudici  dels  tercers  contractants  amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 de juny, i una vegada
vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i vist
l’informe 129/2018 d’Intervenció amb objecció i atès que no hi ha intervencions quant al fons de
l’assumpte,  se  sotmet  directament  a  votació  i  amb  9  vots  a  favor  (PSOE,  MÉS  i  PI)  i  8
abstencions (PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent: 

              Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de crèdits 3/2017, per a l’aprovació de la relació de factures objecte
del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que imposa a
aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.
          Segon.  Aprovar l’expedient 6/2018 de Reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses, d’acord amb la següent relació d’obligacions, amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.

DATA
FACTURA TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL
PARTIDA PRES.

25/09/2017 BARTOLOME JAUME 
NADAL S.A

REPARACIÓ VEH-1661-FPV - SERVEIS SOCIALS 69,99 € 030000-150-2140000
06/09/2017 RECANVIS VEH 1661-FPV –SERVEIS SOCIALS 119,04 € 030000-150-2219900
27/04/2018

CA’N JANER S.A
MATERIAL FERRETERIA – MANTENIMENT – OCTUBRE 2017 295,24 € 030000-150-2211900

27/04/2018 MATERIAL FERRETERIA – ESPORTS – DESEMBRE 2017 218,61 € 030000-150-2211900
2/05/2018 DOS PUNTOS 

PUBLICIDAD  S.L 10.000 CENDRERS DE CARTRÓ 1790,80 € 110000-432-2260200

15/10/2013 HORA NOVA S.A ESQUELA TONI CATANY JAUME 16/10/2013 471,90 € 020000-920-2200100
29/12/2017 ASSOCIACIO CULTURAL 

SETMANARI FELANITX 
PUBLICITAT FIRES 2017 – DIA 6/10 I 13/10/17 217,80 € 060000-4311-2269901

5/10/2017 SEGURIDAD Y 
LIMPIEZAS S.A

REVISIÓ EXTINTOR 5/10/17 – CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR 438,75 € 080000-3212-2270000

28/09/2017 REVISIÓ EXTINTOR 28/09/2017 – ESCOLETA SA TORRE 299,68 € 080000-3211-2270000
30/09/2017 SOCIAS SUMINISTROS 

INDUSTRIALES S.L MATERIAL DIVERS – BRIGADA 217,81 € 030000-150-2219900

TOTAL GENERAL EUROS 4.139,62 €

             Tercer. Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la hisenda municipal.

PROPOSTA DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA TARGETA INTERMODAL
Tot  seguit  es  veu  la  proposta  de  resolució  presentada  pel  Partit  Popular  per  reclamar
l’augment de la franja d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de la targeta
intermodal. El Sr. Eric Jareño (PP) diu que aquesta és una proposta que el Partit Popular
també ha presentat en altres ajuntaments, i seguidament llegeix la proposta que literalment
diu:

«La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, recull en la seva exposició de motius que la
política de joventut s’ha de basar en «la coordinació de les diferents polítiques sectorials que afecten
la joventut». A més, l’article 3.1 estableix que «Aquesta llei és d’aplicació als joves i a les joves amb
veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de les Illes Balears, amb edats compreses entre els
14 i els 30 anys, ambdues incloses».

Per altra banda, l’article 30.5 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per
la Llei orgànica 1/2007, estableix que la comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència
exclusiva de ferrocarrils, carreteres i camins.
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En l’actualitat,  el  sistema tarifari  integrat  de  transports  de  l’illa  de  Mallorca,  aprovat  pel  Consell
d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca, estableix que al tipus de Targeta Intermodal
perfil  Jove només poden adherir-s’hi  persones amb una edat compresa entre els 4 i  els 25 anys
(ambdós inclosos). Aquest fet, per tant, xoca amb allò que estableix la ja esmentada Llei 10/2006,
integral de la joventut, que reconeix com a joves a tota persona menor o igual a 30 anys. 

Així doncs, en la situació socioeconòmica actual, en què els joves han de formar-se de valent abans
de poder entrar en el mercat laboral, ens trobam que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears impedeix als joves de 25-30 anys adherir-se als beneficis de la reducció del preu del
bitllet senzill del transport públic.

El passat mes de febrer, la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears va aprovar
per unanimitat una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual
es reclamava l’augment d’aquest descompte per a tots els joves de fins a trenta anys de la nostra illa.
Tot i això, el Consorci de Transports de Mallorca i el Govern de les Illes Balears no han implementat
cap mesura en aquest sentit.

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció de l’acord següent: 
Primer. L'Ajuntament de LLUCMAJOR reconeix la necessitat d’afavorir i fomentar l’ús del 

transport públic, com a mitjà de transport sostenible, entre la població jove de les Illes Balears. 
Segon.  L'Ajuntament  de  LLUCMAJOR reconeix  la dificultat  per  a  l’emancipació  dels  joves

abans de complir els 30 anys, atès que la realitat actual els obliga a formar-se pràcticament fins a
aquesta  edat.  Aquest  fet  allarga  la  seva  incorporació  en  el  mercat  laboral  i,  per  tant,  la  seva
dependència econòmica dels seus progenitors. 

Tercer.  L’Ajuntament de LLUCMAJOR insta el Govern de les Illes Balears i el Consorci de
Transports de Mallorca a augmentar la franja d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves
de la  Targeta Intermodal  del  sistema tarifari  integrat,  en els  termes de la  Proposició  No de Llei
aprovada per la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears.»

L’assumpte es va tractar fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20
de juny, i una vegada vist el dictamen, el Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que el seu grup
votarà a favor de la proposta i li consta que tant el Parlament de les Illes Balears com el
Consorci de Transports de Mallorca tenen la intenció d’implantar l’augment d’aquest import
progressiu d’edat. A més ha consultat com estan la resta de ciutats o comunitats similars a la
nostra i la majoria tenen limitat aquest descompte a l’edat de 25 anys, però ja hi ha casos en
què es pretén augmentar-la fins als 30 anys, amb la qual cosa el seu grup està d’acord.

El Sr. Jareño també vol recordar el que es va parlar en el plenari passat, referent a un bus
que vagi directe a la UIB, tal com es té a Santanyí i Campos, ja que creuen que seria molt
positiu per als joves del nostre municipi. El Sr. Serra diu que han fet la gestió pertinent,
dirigida al director general de Transports de Mallorca, i de moment no han tingut resposta.
De totes maneres tenen una reunió amb ell el dia 2 de juliol, en què entre altres temes es
tractarà aquest. 

Tot  seguit,  una vegada acabades les intervencions,  es vota el  fons de l’assumpte i  per
unanimitat s’aprova la proposta en els mateixos termes amb què s’acaba de transcriure. 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR 125/2017 DE MEDI AMBIENT
Tot seguit es veu la l’expedient sancionador de Medi Ambient núm. 125/2017 i la proposta.
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A) Vista la documentació que forma part de l’expedient 125/2017-Inframediamb i
un cop examinada la denúncia de la Policia Local de dia 14-03-2017, que
literalment transcrita diu el següent:

«...Base ens informa de dos cans a lloure que provenen del domicili  de les Palmeres.
Personats, alguns veïns de la zona es troben al carrer i ens informen que efectivament
els animals provenen de l’habitatge indicat i que no és el primer pic que s’escapen, ja
que tenen la porta rompuda, i és per això que els animals surten a l’exterior.
Els  cans no eren agressius però han causat  molèsties  als  veïnats  i  a  aquells  que
passejaven pel carrer en el moment que els agent esperaven el caner. En aquest cas,
l’agent  mediambiental  ha  aconseguit  agafar  un  dels  cans.  L’altre  animal,  de  raça
Sharpei,  s’ha  introduït  a  l’habitatge  i  amb  cinta  policial  s’ha  enganxat  la  porta  i
d’aquesta manera l’animal ha quedat al jardí de l’habitatge.
Que no s’ha trobat ningú a l’habitatge i mitjançant el padró municipal s’ha identificat
els residents...» 

B)  En  data  20-06-2017  es  va  incoar  procediment  sancionador  pels  fets  descrits
anteriorment als interessats, 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.
C) En data 14-07-2017, es va notificar a la Sra. F.D.S., sense que s’hagin presentat
al·legacions en temps ni forma a la incoació de l’expedient.
D) Intentada la notificació al Sr. R.K. amb resultat negatiu, es va publicar al BOE
núm. 271 de dia 08-11-2017, sense que s’hagin presentat al·legacions en temps ni
forma a la incoació de l’expedient. 

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

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1) L’article 4.3 de l’Ordenança de la tinença i protecció dels animals de companyia
estableix que els propietaris o posseïdors d’animals de companyia han d’adoptar
les mesures necessàries perquè aquests animals  no puguin accedir  lliurement,
sense ser conduïts, a les vies i als espais lliures públics o a les propietats privades,
o a les persones que hi circulin. 
2) L’article 22 de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de
Llucmajor, així com l’article 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.
3) L’article 37 d) de l’Ordenança de tinença i protecció dels animals 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 €.
4) 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. 

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 20 de juny, i una
vegada vist el dictamen, a la vista de tot l’anterior, i atès que no hi ha intervencions, se
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sotmet el fons de l’assumpte a votació i  amb 15 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i  PP) i  2
abstencions (SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:

Únic. Declarar responsables solidaris el senyor R.K. i la senyora F.D.S., de la infracció
de l’article 29.2 de la Llei 1/1992, per la circulació de dos cans lliurement per la via pública
sense anar acompanyats per cap persona responsable, tipificat com a greu en funció de
l’article 46.2.e) d’aquesta Llei, per la qual cosa, d’acord amb l’article 48, s’imposa una sanció
de 300,51 € per cada un dels cans. Com que es tracta de dos, el total de la sanció és de
601,02 €.

PROPOSTA DEL PARTIT POPULAR ENVERS EL PROJECTE DE LLEI DE CAMINS
Seguidament es veu la proposta de resolució presentada pel Partit Popular envers el Projecte
de llei de camins, que literalment diu:

«El  Projecte  de  llei  de  camins  públics  i  rutes  d'interès  excursionista  de  Mallorca,  elaborat  pel
Departament d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca, ha arribat al Parlament, i es
tramitarà com a llei. 

Aquest projecte va néixer amb molta oposició per part dels ajuntaments i dels propietaris afectats, i
des del Partit Popular, ja en la fase inicial de suggeriments al Projecte de llei de camins es varen
detallar els punts negatius d’aquest projecte de llei.

L’esmentada norma envaeix competències municipals i perjudica greument els ajuntaments, ja que
crea problemes on no n’hi havia, en promoure i premiar la interposició de plets en camins sense
problemes d'ús ni reclamacions socials. 

Així  mateix, aquesta Llei  obligarà els  municipis  a indemnitzar  propietaris  als quals se'ls  declari  la
utilitat pública dels seus camins o senderes, a conservar i mantenir camins que fins ara mantenen els
seus propietaris i  que normalment no tenien cap conflicte social  per al  seu ús públic, i  de forma
incomprensible els obliga a “premiar” els particulars que reclamin en els tribunals la titularitat pública
dels camins. 

Fins i tot, sense establir cap tipus de finançament addicional, aquesta norma obligarà i forçarà els
ajuntaments  a  conservar  i  mantenir  camins  que  fins  ara  mantenien  els  seus  propietaris  i  que
normalment no tenien cap conflicte social per al seu ús públic.

Es tracta d’una llei que no respecta els drets dels propietaris, ja que fomenta conflictes socials i litigis
jurídics amb els propietaris de finques rústiques, que han conservat des de temps immemorial el sòl
rural i són els artífexs que hagi arribat fins als nostres dies.

Paradoxalment en tota la norma no es parla ni  una sola vegada de medi ambient ni  de la seva
protecció davant la previsible massificació que es produirà i davant la incorporació a l'ús massiu de
camins que habitualment tenien un ús reduït a veïns i propietaris.

La conversió indiscriminada de camins rurals privats en públics, amb l'excusa de la suposada utilitat
pública, impedirà o dificultarà l'activitat agrícola, ramadera, cinegètica, forestal i de les seves activitats
complementàries  (recollides en la  llei  agrària)  en finques  que tradicionalment  s'havien  destinat  a
aquests usos. I de manera molt especial aquesta norma coarta i limita l'activitat de caça, que no es
podrà practicar allí on hi hagi un camí privat que passi a ser declarat públic, d'ús públic o d'interès
senderista.

Per tot això, el grup municipal Popular proposa al Ple l'adopció de l’acord següent: 
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Primer. L’Ajuntament de Llucmajor, en defensa de la seva autonomia local, manifesta la seva
oposició al Projecte de llei de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca, i sol·licita la
seva retirada per consensuar-lo amb tots els ajuntaments i sectors afectats.”

L’assumpte es va tractar fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia
20 de juny, i una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que és una
proposta que neix del Grup Popular en el Consell de Mallorca, atesa que és el mateix Consell
el qui ha presentat aquest projecte de llei, elaborat pel seu Departament d’Ordenació del
Territori. Si aquest projecte es transforma en la Llei de camins, pot afectar negativament a
tots els municipis  de Mallorca, en el sentit que avui dia ja hi ha normativa suficient per
detectar si un camí és públic o no, i que el que es pretén amb aquesta llei és fer públics els
camins que actualment no ho són, per poder declarar-los d’interès de rutes turístiques o
paisatgístiques. Entenen que d’aquesta manera s’envairà molt la propietat privada, i el seu
grup no hi està d’acord, ja que pensen que ha de ser una competència dels ajuntaments. Vol
recordar que en aquest ajuntament,  entre tots els grups es va aprovar l’elaboració d’un
catàleg de camins públics i no saben si actualment està fet o no, però era per recordar la
sensibilitat que el seu partit tenia envers una proposta de MÉS sobre el tema dels camins
públics.  Troben que és  una llei  que  s’hauria  de consensuar  amb tots  els  ajuntaments  i
sectors afectats, ja que al final seran els ajuntaments els qui hauran de fer les inversions i
les tasques pertinents, i també en sortiran perjudicats els propietaris dels camins.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que és veritat que aquesta llei ha nascut de la necessitat i la
demanda de regular  aquests  temes sobre camins,  però  el  seu grup creu que la  utilitat
pública ha d’estar per damunt d’aquest servei privat que pugui tenir. Aquesta llei el que fa és
intentar preservar l’ús rural, agrícola i d’utilitat pública de tots aquests camins que sempre
han estat públics, i ara, no saben ben bé el perquè, estan tancats. És una llei que el que vol
és arribar a acords amb els propietaris abans d’expropiar i creuen que és beneficiosa tant
per al món rural i agrícola com al cinegètic .

El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que vol expressar el vot del seu grup, que serà d’abstenció,
igual com es varen abstenir en la presa de consideració d’aquesta llei. Pensen que és una llei
necessària i que es pot millorar, per tant el seu grup el que farà serà presentar propostes en
seu parlamentària per veure si es millora i s’arriba a un consens entre tots.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup seguirà en la mateixa línia de sempre:
quan un tema s’està tractant al Parlament o al Consell els deixen fer la feina. El seu grup no
està d’acord amb aquesta proposta, per tant el seu vot serà negatiu.

El Sr. Jaume vol reiterar els seus motius i diu que creuen que l’autonomia municipal de
Llucmajor és suficient per poder determinar quins camins són públics i quins camins no ho
són. No entenen el motiu d’haver de fer una llei de camins, llevat que sigui per expropiar i
dotar  d’utilitat  pública  uns  camins  particulars.  Quan  no  es  fa  consensuada  amb  els
propietaris dels camins és quan surten els conflictes, i Llucmajor té un problema afegit, que
és el cost del manteniment d’aquests camins públics, ja que Llucmajor és un dels municipis
amb  més  xarxa  de  camins  públics  de  tot  Mallorca.  Demanen  que  no  recaiguin  més
normatives sobre els ajuntaments, perquè després aquestes normes s’han de pagar entre
tots els ciutadans.
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El Sr. Tomàs diu que el seu grup està d’acord amb el tema de consensuar i creuen que
l’esperit d’aquesta llei és consensuar sempre que sigui possible. Pel que fa als camins del
municipi, Llucmajor té una gran xarxa de camins públics i no públics, i moltes vegades els
particulars demanen informació sobre els camins i no sempre es té clara. Respecte al catàleg
de camins públics que el PSM va proposar en la legislatura passada, ho han estat mirant i
s’hi està fent feina, i des del Consell els han dit que aquests dies sabran en quin punt es
troba el catàleg.

Tot seguit, una vegada acabades les intervencions, es vota el fons de l’assumpte i amb 6
vots a favor (PP), 8 vots en contra (PSOE, MÉS i SSPLL) i 3 abstencions (PI i ASI), per
majoria es rebutja la proposta esmentada. 

PROPOSTA D’ASI RELATIVA AL TALLS D’ELECTRICITAT A BADIES
El  Sr.  Guillermo  Roig  (ASI)  puntualitza  que  en  aquesta  proposta,  quan  parla  de  les
urbanitzacions es refereix a les quatre, perquè tant a Tolleric com a les Palmeres és veritat
que  no  hi  ha  llum,  no  és  només  a  Badies.  Tot  seguit  llegeix  la  proposta  de  resolució
presentada per ASI, relativa al requeriment a la companyia distribuïdora d’energia elèctrica a
Badies a resoldre els constants incidents que es produeixen des de fa diversos mesos, que
literalment diu: 

«1r. La distribució elèctrica a Espanya està regulada pel Govern, mitjançant un repartiment, i a les
Illes  Balears  li  correspon  la  Companyia  Endesa.  Si  bé  existeixen  diferents  comercialitzadors
d'electricitat, és la "distribuïdora" la responsable de resoldre les incidències en el subministrament
elèctric i la seva missió és assegurar el correcte funcionament del sistema elèctric espanyol i garantir
en tot moment la continuïtat i la seguretat del subministrament elèctric.

2n. Quan se’n va l'electricitat en un gran sector de la població de Llucmajor, tant en llars com als
carrers, a les vies on els semàfors ordenen el trànsit vehicular i en els comerços, comença a haver-hi
molts problemes. Per no parlar dels negocis on és indispensable l'electricitat per conservar aliments,
sobretot a l'estiu, en les oficines on els treballadors necessiten comunicar-se per correu electrònic, en
negocis en línia mitjançant els quals es realitzen vendes en temps real, als edificis en els quals les
persones es traslladen per ascensors.

3r.  A  Badies  pateixen  des  de  fa  mesos  talls  en  el  subministrament  d'energia  elèctrica,  gairebé
diàriament i sense previ avís, fet que provoca en alguns casos greus perjudicis als ciutadans, com per
exemple: deteriorament d'electrodomèstics, problemes amb les companyies d'assegurances a causa
d'això últim, trastorns en la vida quotidiana, aliments que s'han de rebutjar.

4t.  Estem a les  portes de l'inici  de la temporada estival,  i  això comporta un consum més elevat
d'electricitat, a causa també a l'augment dels visitants al nostre municipi.

Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Llucmajor que adopti l’acord següent:
Primer.  Requerir  a la distribuïdora d'electricitat  Endesa que en un termini  al  més breu

possible resolgui de forma definitiva els talls de llum que es donen a Badies i que tant de perjudici
estan ocasionant als veïns.

Segon.  Requerir  a  la  distribuïdora  que realitzi  un  informe de  les  causes  que  provoquen
aquests talls elèctrics assidus i el remeti a aquest Ajuntament per poder informar els seus veïns de
tals causes. És l'Ajuntament de Llucmajor també qui ha de vetllar per la seguretat i el benestar dels
seus pobladors.

Tercer. Remetre a les comercialitzadores d'electricitat que operen en el municipi una còpia
d'aquest acord, perquè estiguin al corrent del que succeeix i puguin exercir l'oportuna demanda.»
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Lluís Segura Seguí (MÉS).

L’assumpte es va tractar fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia
20 de juny, i una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup
donarà suport  a la  proposta,  ja  que entenen que és una demanda i  també els  ho han
demanat a ells ciutadans de les urbanitzacions, principalment de Badies. Pensen que és un
problema que l’empresa subministradora hauria de resoldre tan aviat com es pugui.

El batle diu que parlarà en nom de tot l’equip de govern. Dels punts que hi ha a la proposta
estan  d’acord  amb  el  segon.  Explica  que  l’Ajuntament  ja  es  va  interessar  per  aquest
assumpte i va telefonar a l’empresa pertinent, que va argumentar que era un problema no
resolt d’una estació transformadora. i ara el darrer que els han dit és que podria ser falta de
potència. Respecte als punts de la proposta, amb el punt A) no hi estan d’acord, ja que
pensen que demanar que es resolgui de forma definitiva és exigir a una companyia elèctrica
que no hi torni a haver cap problema. I pel que fa al punt C), creuen que abans de remetre
còpia de la proposta a les comercialitzadores d’electricitat seria convenient que l’Ajuntament
demanés explicacions formalment  a Endesa, i  una vegada donades les explicacions,  que
miràs de quina manera es pot pressionar la companyia. En principi estan d’acord amb el
punt B), i si es poden votar per separat els punts de la proposta, l’equip de govern donarà
suport al contingut del punt B).

El Sr. Roig diu que està d’acord a llevar punts de la proposta, ja que el que importa és que
es faci alguna cosa. Diu que els talls de llum no poden ser tan constants. A Llucmajor també
n’hi ha, però no tan repetidament. El que demana és tenir informació per poder donar-la als
veïnats que demanen explicacions, i que quan la facin arribar a les distribuïdores, que donin
les explicacions per escrit. I recorda que són les quatre urbanitzacions.

El batle diu que es votarà la proposta suprimint els punt A) i C) dels acords a adoptar, de
manera que quedi únicament el punt B).

Tot seguit i un cop acabades les intervencions es vota el fons de l’assumpte, i per unanimitat
s’aprova la proposta, la part dispositiva de la qual, una vegada rectificada, queda del tenor
literal següent:

Únic. Requerir a la distribuïdora d'electricitat Endesa que realitzi un informe de les causes que
provoquen aquests talls elèctrics assidus i el remeti a aquest Ajuntament per poder informar els seus
veïns de tals causes. És l'Ajuntament de Llucmajor, també, qui ha de vetllar per la seguretat i el
benestar dels seus pobladors.»

CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’UN CENTRE DE DIA A BADIA GRAN
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al conveni de col·laboració amb el Consorci de recursos
sociosanitaris i assistències de les Illes Balears per a l’equipament i l’ús d’un centre de dia a
Badia Gran i la proposta. 

Antecedents
A) L’Ajuntament de Llucmajor és propietari d’un terreny d’uns 3.000 m2 situat a 

Badia Gran, en el perímetre que delimiten els carrers Isaac Peral, Churruca, 
Juan de la Cierva i Méndez Núñez. Aquests terrenys, en els quals s’ubicaven 
unes instal·lacions esportives consistents en una piscina, local social, frontó, i 
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minigolf, es van adquirir mitjançant escriptura pública de compravenda en  
data 24/04/1990,  davant  el  notari  Sr.  Rafael  Gil  Mendoza,  protocol  núm.  
1.604.

B) En l’esmentat terreny actualment hi ha dos edificis, un d’ells destinat a centre 
de salut, i un altre d’ús multifuncional, construït a principi dels anys 2000, i  
que compta amb dos mòduls:
- Un en què la planta baixa l’ocupa l’Associació de la Tercera Edat de Badies i
la planta primera està desocupada i sense ús. 
-  I  un  altre  mòdul  també  format  per  una  planta  baixa  i  planta  pis,  d’ús
multifuncional i compartit entre oficines municipals, Policia Local, oci i cultura,
etc. 

C) L’immoble apareix en l’Inventari Municipal de Béns a l’epígraf 11 (immobles 
urbans), núm. 11-26.0, com a bé de domini públic/servei públic. 

D) L’Ajuntament ha realitzat les actuacions de condicionament de la planta 1  
desocupada, per tal de poder-la destinar a centre de dia. 

E) Des del Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears 
(en  endavant,  el  Consorci),  s’ha  preparat  un  esborrany  de  conveni  de  
col·laboració que té per objecte que l’Ajuntament cedeixi l’ús del dit immoble 
al Consorci per equipar-lo com a centre de dia i la seva posterior incorporació 
a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència durant un període mínim de 14 
anys. 

F) En  data  13/06/2018  el  secretari  de  la  corporació  ha  emès  un  informe
favorable.

Consideracions jurídiques
I. En l’art.  47 i  següents  de la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de règim
jurídic del sector públic, es regulen els convenis i es defineixen com a tals els
acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques entre si,
o amb subjectes de dret privat per a un fi comú. 
II. Un dels requisits que exigeix la norma per a la subscripció de convenis
és que aquests han de millorar l’eficiència de la gestió pública, i  facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics. 
III. Els articles 109 i següents del RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals (RBEL), regulen l’alienació
de  béns  patrimonials,  però  en  aquest  cas  no  ens  trobam davant  d’un  bé
patrimonial, sinó demanial (de servei públic), ni tampoc no ens trobam davant
d’una alienació per cessió de la titularitat del bé, sinó davant d’una simple
cessió d’ús. Aquests tipus de cessions no estan expressament previstes en la
normativa, i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les  Illes  Balears,  només  preveu  en  l’art. 130  la  regulació  de  l’anomenada
mutació demanial interna o objectiva (canvi de destinació del bé, a un altre ús
o servei públic, però sempre dins de la mateixa Administració), però no la
subjectiva o externa (canvi d'Administració pública  titular del bé, però no de
l'ús al qual està destinat).
IV. Per altra banda, sembla bastant absurd haver d'instruir un expedient
de desafectació del bé per, una vegada alterada la seva naturalesa jurídica a
bé patrimonial, procedir a la cessió del seu ús via articles 109 i següents del
RBEL, més tenint en compte que es tracta d'una cessió d'ús i no de titularitat.
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V. Per articular, doncs, la cessió d’ús pretesa, entenc que cal acudir a la
via de l'article 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les  Administracions  públiques.  Aquest  article  preveu  l’alienació  d’immobles
mitjançant adjudicació directa, entre d’altres supòsits, quan l’adquirent sigui
una altra administració pública. Per tant, si la llei permet la cessió directa de
la titularitat, més encara cal entendre que permet  la  cessió  directa  de  l’ús,
quan la titularitat del bé roman a l’Ajuntament. 
VI. Per aplicació supletòria dels art.  109 del RBEL, cal entendre que la
competència per  a l’aprovació del  conveni  és del  Ple de l’Ajuntament,  i  es
requereix  el  vot  favorable  de  la  majoria  absoluta  dels  membres  de  la
corporació.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 20 de
juny, i una vegada vist el dictamen, la regidora de Serveis Socials, Sra. Maria Antònia Gil
(PI),  explica  breument  de  què  tracta  aquest  conveni,  i  diu  que  és  un  conveni  amb el
Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears, amb què han arribat a
un acord pel qual ells els cediran el mobiliari per un termini de catorze anys, per a poc a poc
anar construint el centre de dia. L’any passat es feren unes obres d’adequació de les coses
que hi mancaven. D’aquest mobiliari que cedeixen, que és per a vint places, devuit quedaran
a la xarxa de dependència i dues seran municipals. També aprofita per dir que estan fent
feina amb les acreditacions del centre, que ve a ser com una llicència d’activitats, en què
s’ha de complir la normativa. S’ha entregat el primer esborrany a l’IMAS i esperen que el
retornin per veure si s’hi ha d’introduir alguna esmena o corregir alguna cosa. 

El portaveu del PP, Sr. Joan C. Jaume, diu que el seu grup està d’acord en el fet que es faci
un centre de dia al municipi, però tenen un dubte i és que voldrien saber quina competència
tindrà l’Ajuntament de Llucmajor sobre aquest centre, i si les depeses recauran totes sobre
l’ajuntament en qüestió de personal, gestió i manteniment. Per altra banda troben a faltar un
informe d’Intervenció pel que fa a la part econòmica del centre.

La Sr. Gil contesta al Sr. Jaume dient que actualment no està definit el tema de la gestió del
centre,  ja  que  es  va  passa  per  passa,  i  una  vegada  que  tenguin  les  acreditacions  es
negociarà amb l’IMAS la manera de dur a terme la gestió del centre de dia. El Sr. Jaume
reitera  que  els  pareix  bé  tenir  un  centre  de  dia,  però  amb  competències  i  autonomia
municipal, ja que el més important és donar un servei als nostres ciutadans i que no totes
les  despeses  recaiguin  sempre  damunt  els  mateixos.  El  seu  grup  votarà  a  favor  de  la
signatura d’aquest conveni.

Una vegada acabades les intervencions, i en base als antecedents de fet i la fonamentació
jurídica que precedeix, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord: 

Primer.  Aprovar  en  els  termes  que  es  redacta  a  l’expedient  el  Conveni  de
col·laboració amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears,
pel qual se li cedirà la planta 1 de l’edifici multifuncional de Badia Gran, per tal d’equiparar-lo
a centre de dia, i l’Ajuntament es compromet a la seva posterior incorporació a la Xarxa
Pública d’Atenció a la Dependència durant un període mínim de 14 anys.

Segon. Incorporar a l’Inventari Municipal de Béns els canvis que afectaran l’esmentat
bé immoble a conseqüència de l’aprovació d’aquest conveni.
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Tercer. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.

DESIGNACIÓ D’UN PARC DE S’ARENAL
El batle vol aclarir que el primer llinatge del Sr. Joan és «Ferre», sense accent ni sense r
final,  i  que  coneixent  en  Joan,  pot  afirmar  que  li  hauria  agradat  que  el  seu  llinatge
s’escrigués i pronunciàs correctament.

Seguidament es veu l’expedient relatiu a la designació d’un parc de s’Arenal amb el nom de
Joan Ferre Pomar i la proposta.

Antecedents
En data 25/04/2018 el  Ple de l’Ajuntament de Llucmajor  va aprovar dedicar un carrer,
plaça,  monument  o  edifici  públic  municipal  de  Llucmajor  al  Sr.  Joan  Ferre  Pomar,  en
reconeixement als mèrits justificats en la memòria que consta a l’expedient, per la seva
extraordinària i decisiva aportació a l’impuls i la revitalització de la vida social i cultural de
s’Arenal en els darrers 40 anys.

Fonaments de dret
I. L’article 17 del Reglament de concessió d’honors i distincions estableix que la
dedicació de carrers, places, monuments i edificis públics és una manera de deixar
constància pública dels mèrits especials d’una persona, natural o vinculada amb
Llucmajor, o d’un fet històric.
II. S’han complit  els  requisits  establerts  en l’article  29 del  Reglament,  en el
sentit que s’ha seguit la tramitació preceptiva per a la concessió de la distinció a la
persona homenatjada.  Ara,  per  materialitzar-la,  el  Reglament  (art.  29)  només
preveu que correspon al batle l’acte protocol·lari de descobrir la placa en l’espai o
edifici públic en què concretament es faci la designació.
III. No obstant això, es considera que dins la genèrica atribució al Ple recollida
en l’art. 22.2, apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, correspon al Ple la competència relativa a la designació de carrers
i vies públiques.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia
20 de juny, i una vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) explica que
avui es duu a aprovació formal l’anunci que va fer de manera informal el dia que varen
declarar que s’havia de fer un homenatge a Joan Ferre i també vol dir que la cerimònia
de descobrir la placa al parc serà divendres.  

El Sr. Jaume diu que la seva intervenció és per donar suport a la proposta, així com es
va fer per a l’homenatge a Joan Ferre, ja que per tot el que ha fet per s’Arenal es
mereix com a mínim aquest reconeixement. Troba que és un encert anomenar amb el
seu nom el parc urbà de s’Arenal. Per tant estam tots d’enhorabona i sap cert que en
Joan els ho agraeix.
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Una  vegada  acabades  les  intervencions  i  en  conseqüència  se  sotmet  el  fons  de
l’assumpte a votació, i amb 17 vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 abstenció
(ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:

Primer.  Nomenar el parc urbà de s’Arenal, situat entre els carrers de Maria
Antònia  Salvà,  Formentera  i  Terral,  amb  el  nom  de  Joan  Ferre  Pomar,  en
reconeixement a la seva extraordinària i decisiva aportació a l’impuls i la revitalització
de la vida social i cultural de s’Arenal en els darrers 40 anys.

Segon.  Fixar per al  divendres 29 de juny l’acte formal  de la  distinció,  tot
coincidint amb l’inici de les festes de Sant Cristòfol 2018, en què el batle descobrirà la
placa amb la nova designació del parc.

Tercer. Traslladar el present acord al Registre de la Propietat, al Cadastre i al
Servei de Correus, als efectes pertinents.

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA 
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1 i
dia 31 de maig de 2018 (de 20181670 a 20182386). 

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

Resolució Data Concepte
2191/2018 25/05/18 Factures productes alimentaris

2192/2018 25/05/18 Factura recollida i estris urbanitzacions abril 2018

2194/2018 25/05/18 Factures productes alimentaris

2197/2018 25/05/18 Factura productes alimentaris

2200/2018 25/05/18 Factura productes alimentaris

2230/2018 28/05/18 Nòmina maig de 2018

2231/2018 28/05/18 Factures gasoil piscines Llucmajor

2232/2018 28/05/18 Factures receptes mèdiques

2233/2018 28/05/18 Factures productes beneficència i receptes funcionaris

2234/2018 28/05/18 Factura reparació vehicle policia local

2237/2018 28/05/18 Factura lloguer escola de música

2238/2018 28/05/18 Factura servei comunicació integral, abril 2018

2241/2018 28/05/18 Factures combustible vehicles policia i protecció civil, febrer 2018

2242/2018 28/05/18 Factura productes perillosos

2244/2018 28/05/18 Factura recollida i transport paper, vidre i envasos

2245/2018 28/05/18 Factura tasques d’atenció al públic

2246/2018 28/05/18 Factures manteniment recaptació màquines

2252/2018 29/05/18 Factura aportació Munpal receptes funcionaris

2340/2018 31/05/18 Factures reparació vehicles policia

1



2342/2018 31/05/18 Factures energia elèctrica, escoleta i joventut

2343/2018 31/05/18 Factura lloguer escola de música, març 2018

2345/2018 31/05/18 Factura reparació vehicles policia

2346/2018 31/05/18 Factures gasoil escoleta i piscines camp de futbol

2347/2018 31/05/18 Factures energia elèctrica cementiri, escoleta i escola

2350/2018 31/05/18 Factures gestió final productes perillosos, abril 2018

2352/2018 31/05/18 Factura productes alimentaris residència

2356/2018 31/05/18 Factures productes alimentaris i galetes Quely

2417/2018 04/06/18 Factura energia elèctrica C/ de Garonda

2419/2018 04/06/18 Factures esdeveniment torneig escacs 

2421/2018 04/06/18 Factura servei telefònic

El Sr. Joan C. Jaume (PP) vol reiterar que pel que fa a una sèrie de decrets, passen mesos
sense que s’adjudiquin i es firmin els contractes. Ja saben que costa, però ara que hi ha més
personal demana si és possible que no es facin tantes objeccions als decrets.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes, el Sr. Jareño voldria saber com pensa gestionar l’equip
de govern el tema de la recollida selectiva, ja que a les urbanitzacions i a segons quins
indrets es dona aquest problema, i més ara, que ha començat la temporada alta i hi ha
molta  més  gent,  per  la  qual  cosa es  multipliquen  els  fems.  Diu  que es  va  aprovar  un
reglament en què s’estableixen unes penalitzacions a l’empresa, no per la recollida selectiva,
però demana com es pot penalitzar en aquest cas, ja que tant per als turistes com per als
residents no és gens agradable.

El Sr. Vives contesta al Sr. Jareño dient que és veritat que ja estan en temporada alta i es
multipliquen els fems. És un problema gros, a pesar que la gent de cada vegada recicla més
i té més miraments. No es pot sancionar l’empresa, ja que en aquest cas no tenen reglament
sancionador. Fins ara més o menys la recollida selectiva havia anat bé, però fa quinze dies hi
va haver un problema amb el conductor del camió amb la seva empresa i avui dia encara no
s’ha resolt. Malgrat això, l’Ajuntament té quatre camions i va recollint cada dia tot el que hi
ha defora, però no s’arriba a avançar perquè el que no poden fer ells es buidar els iglús.
Comenta que tenen un plec nou de condicions del qual el departament de Contractació ha
acabat el procés, i aquests dies sortirà a concurs. Però ja saben que això duu el seu temps i,
mentrestant, l’empresa els deixarà un camió i l’Ajuntament seguirà fent-hi feina.

El Sr. Roig diu que aquests dies ha rebut un correu electrònic de part de la secretaria del
batle respecte a les competències del batle en la celebració dels matrimonis civils. Demana
quines són les pautes a seguir. Per altra banda diu que varen parlar amb el batle que a
l’agost no es poden celebrar bodes. Té el reglament regulador dels matrimonis civils del
BOIB  i  en  cap  moment  diu  que  pel  mes  d’agost  no  es  puguin  celebrar  bodes  civils,
simplement  indica  la  restricció  de llocs  i  horaris.  Demana què han de fer  sobre aquest
assumpte. En el ple passat va demanar al Sr. Tomàs sobre el conveni dels veterinaris, i
aquest li  digué que s’estava estudiant una opció millor. Voldria saber en què consisteix i
quan entrarà en vigor. També vol fer públic a través del ple el seu agraïment al personal que
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amb els pocs mitjans de què disposa fa front als problemes dels fems i  les herbes dels
carrers. La ciutadania està molesta, però no s’adona de la gran labor que fa aquest personal.
Ja que no tenen cap tipus de bonificacions a final de mes, almenys els dona l’enhorabona.
Diu que el Sr. Vives va fer unes manifestacions al Diario de Mallorca respecte al personal de
la recollida de fems. Si el problema és la falta d’efectius de l’empresa contractada, l’equip de
govern té el plec de condicions per posar les sancions corresponents. Per altra banda diu
que l’equip de govern sabia que arribava l’estiu i es podia preveure que augmentarien els
residus i els fems. Comenta que el contracte de recollida selectiva va caducar i no es va tenir
la previsió de renovar-lo quan era hora, per això ara es troben amb aquests problemes. Els
ciutadans es demanen quan es resoldrà aquesta situació, ja que estan parlant dels fems de
fa dos o tres mesos. Comenta que el municipi de Llucmajor promociona que té les millors
rutes ciclistes de les Illes i demana com volen pretendre que els ciclistes circulin segurs si hi
ha herbes per la majoria de camins de Llucmajor. Pensa que s’hauria de fer alguna cosa. Diu
que és molt lamentable, i de fet ja s’ha queixat d’aquest tema, que quan van a l’Oficina
d’Informació al Ciutadà es trobin amb una gran quantitat de saques per recollir els fems.
Creu que hi ha millors llocs per tenir-les, ja que per l’oficina hi passa molta gent. Explica que
els veïns del camí de Son Conill fa quatre anys que esperen el seu asfaltat, ja que per una
errada en la legislatura passada es va asfaltar el caminal en lloc del camí i té constància que
hi ha instàncies presentades a l’Ajuntament referent a aquest tema. Demanaria que s’hi
posàs solució al més aviat possible, ja que només es tracta de 652 metres. Voldria saber el
que ha de fer la cap de Serveis Socials, perquè per ràtios està bé i ens costa molts de
doblers. Per acabar demana si es podran arreglar els aires condicionats a les dependències
on es necessita, ja que ara fa molta calor.

El batle, pel que fa al tema dels matrimonis civils, en tractar-se d’un tema legal, dona la
paraula  al  secretari.  Tot  seguit  el  secretari  explica  que  la  competència  per  oficiar  els
matrimonis civils és dels jutges de pau i dels batles, i el batle té una sèrie de competències,
entre les quals n’hi ha de delegables, i aquesta que tractam no consta que sigui indelegable.
El més normal és que quan s’hagi de fer un casament que no l’hagi d’oficiar el batle, hi hagi
una delegació. Abans es feia una delegació genèrica, i si ara s’ha optat perquè cada vegada
es faci una delegació específica, li sembla correcte.

El Sr. Tugores, sobre el tema de les bodes civils  al  mes d’agost,  llegeix l’article núm. 1
d’horari i celebració, que diu que les cerimònies dels matrimonis civils han de tenir llos a la
sala d’actes de la  Casa Consistorial  tots el  divendres i  el  primer dissabte de cada més,
excepte festius, el mes d’agost i durant el període de fires. Així es va regular i es va aprovar
en el plenari.

El Sr. Tomàs, referent al conveni amb els veterinaris, diu que es va optar per una altra via,
que és l’externalització del servei de la canera. Hi han estat fent feina bastant de temps i pot
dir  que avui dia el  plec està acabat, i  es mirarà si  aquesta setmana el poden passar al
departament de Contractació perquè es pugui licitar.

El Sr. Vives, pel que fa al tema dels fems i del personal de la casa, comença dient que el Sr.
Roig no està gaire informat sobre el personal, ja que el nombre que ha dit no és el correcte i
a més hi ha personal de baixa, cosa que no tenien previst. Informe que arran d’això s’han
tret places per a una sèrie de borses, com de neteja, peons, oficials primera, educadors,
etc., per cobrir aquestes mancances, les quals ja estan publicades. Respecte al que ha dit el
Sr.  Roig de donar bonificacions al personal,  diu que ja tenen el seu salari.  Quant a les
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sancions  a  l’empresa  de  recollida  selectiva,  explica  que  amb  ells  no  tenen  un  règim
sancionador, cosa que sí que tenen amb altres empreses i de fet les varen sancionar per no
complir el plec. Per altra banda amb l’empresa que els fa la recollida dels iglús acaba el
contracte i l’Ajuntament té un macrocontracte. A causa de la seva extensió i de la quantitat
de feina que duu, i perquè el gestiona una empresa especialitzada que durà tots els temes
de neteja, no es va renovar el contracte, perquè esperaven que en sortís un de nou i així no
haver de fer un contracte pont. L’empresa ha complit fins ara, i aprofita per dir que per a
aquesta  empresa  nova  que  s’havia  de  contractar  es  feien  unes  previsions  dins  els
pressupostos d’uns doblers destinats al dit contracte, però una vegada que no es duu a
terme la contractació de l’empresa, s’agafen els doblers destinats a aquesta empresa i fan un
contracte pont de dues màquines i quatre homes que començaran a fer feina ben aviat, per
donar suport a la neteja de les urbanitzacions i altres temes. Amb això vol aclarir que els
pressupostos es respecten per complet. Pel que fa a les saques de recollida, és veritat que
no es dona una bona imatge, però després de considerar una sèrie de possibilitats i llocs,
han arribat a la conclusió que on estan és la millor opció. Per una banda és el lloc més
pràctic perquè pugui  anar-hi  el  ciutadà, i  per altra banda les saques s’han de cobrar  la
primera vegada que es donen, i ha de ser un funcionari el qui faci aquesta gestió. Diu, però,
que si el Sr. Roig sap d’un lloc millor que ho comuniqui i ho tindran en compte. 

El Sr. Tomàs, pel que fa al tema de les rutes cicloturístiques, diu que és veritat que és
millorable. Aquest equip de govern ha decidit plantejar-se un projecte molt ambiciós, de fet
està  sobre  uns  400.000  €,  per  arreglar  i  condicionar  totes  les  rutes  cicloturístiques  del
municipi,  tant a nivell  de zones asfaltades com de camins rurals i  senyalitzacions. Estan
pendents que la Conselleria  els doni  el  permís per  poder licitar  aquest  projecte, el  qual
pensen que pot ser molt bo, gràcies al qual que tothom hi sortirà guanyant. Sobre el tema
de l’asfaltat del camí de Son Conill, diu que desconeix el tema i que no els han fet arribar
cap instància, però ho miraran i l’informaran de com està aquest assumpte.

La regidora de Serveis Socials, Sra. Gil, diu al Sr. Roig que ell almenys una vegada a l’any
afirma en el planari que aquest municipi no arriba a tots els necessitats, i després de tres
anys d’analitzar i intentar arreglar les coses, com a responsable d’aquesta àrea ha arribat a
la conclusió que encara no es pot ajudar a tota la gent que ho necessita. Per aquest motiu
s’ha  decidit  posar  un  gerent  o  un  cap de departament,  ja  que és  la  manera  de poder
organitzar i optimitzar millor els recursos.

El Sr. Tomàs, referent als aires condicionats, explica que es té una partida pressupostària
destinada a aquest tema. Entraren dins les subvencions financerament sostenibles i tenen sis
pressuposts  de  sis  àrees diferents.  Creu que  s’ha  destinat  un  pressupost  de  129.000  €
només per a això, i si tot va bé el mes de juliol podrien començar.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tot seguit es dona inici al torn de participació ciutadana, i el batle convida la Sra. C.V.J, en
representació de Llibertat Llucmajor, a acostar-se a l’estrada, per tractar els temes de l’àrea
d’Assumptes Socials i el dret a la informació pública.

Abans  de  començar  la  intervenció,  a  petició  del  batle  el  secretari  explica  breument  els
protocols  a  seguir  en aquest  punt,  establerts  en el  Reglament  municipal  de participació
ciutadana de l’any 2015. El batle comenta a la Sra. C.V.J que ella com a ciutadana té el dret
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de participar les vegades que vulgui, però si ho fa com a grup s’han d’inscriure en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Seguidament la Sra. C.V.J dona les gràcies per deixar-la intervenir en aquest plenari. En
primer  lloc  es  dirigeix  al  Sr.  Estarellas  per  demanar-li  per  què i  com es pot  retallar  el
pressupost de la neteja amb un milió d’euros, quan en el seu programa electoral va dir que
l’augmentarien un 200 %. En segon lloc vol anunciar que les beques de menjador s’han
pagat, com es va prometre en campanya electoral, però només s’han donat 855 €, això és
un retall  d’un 93% del  que havia promès, també li  demana per  què es permet el  luxe
d’injuriar i insultar en premsa i en públic als que no estan d’acord amb ell.

El batle intervé per dir a la Sra. C.V.J que hi ha uns protocols que s’utilitzen amb tots els
regidors i que ella també ha de respectar. Davant la insistència de la Sra. C.V.J per seguir
parlant, el batle diu que això és una sala de plenari i l’avisa que si no el respecta, donarà per
acabada la intervenció, cosa que seguidament es fa.

El batle diu que li sap greu aquest acte, que no fan els regidors, i que tots els que hi vulguin
participar lliurement saben que hi ha un protocol i unes regles a seguir. Tenen la paraula
sempre que s’adaptin a les regles. Així ho fan els regidors, i els ciutadans que venguin també
ho han de fer.

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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