
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió
Núm.: 13/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 27 de juliol de 2016
Horari: de 19.00 a 20.05 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president accidental
 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
 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. 

El  Sr.  Bernadí  Vives  Cardona  (PI),  batle  accidental,  dóna  compte  al  ple  que  per
compromisos familiars de caràcter inexcusable, el batle no pot assistir en aquest ple de 27
de juliol i que ha delegat en ell la seva presidència.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
La sessió comença amb l’examen dels esborranys de les actes de les sessions anteriors,
realitzades el dia 29 de juny de 2016, amb caràcter ordinari, i el dia 8 de juliol de 2016,
amb caràcter extraordinari.

El Sr. Guillermo Roig diu que a l’acta de 29 de juny, en el punt de precs i preguntes, quan
va demanar explicacions de per què l’Ajuntament “deixa fer la festa de l’escuma al camp
de futbol i quan ho demanen els col·legis per fer-la el dia de fi de curs els ho deneguen”,
comenta que ell ho va dir a l’inrevés, és a dir, que es deixa fer la festa a les escoles i es
denega al camp de futbol. 

Atès  que  no  hi  ha  més  objeccions,  s’aproven  per  unanimitat  les  actes  anteriorment
esmentades.
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PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia del dia 20 de juny al dia 14 de
juliol (del núm. 2016001442 al 2016001769). La Corporació en resta assabentada.

El Sr. Roig comenta que amb uns quants decrets de contractes menors es paguen imports
que  sumen  45.000  €.  Recorda  que  a  l’anterior  mandat  l’oposició  es  queixava  de  fer
subcontractes amb empreses privades i ara en el govern fan el mateix. Es tracta de la
neteja de la residència, auxiliars d’infermeria, etc. Tampoc està d’acord amb l’assessoria
tècnica de turisme que puja a 10.890 € només per sis mesos.

El Sr. Oliver diu que la contractació de personal de neteja i d’infermeria a la Residència
s’ha endarrerit perquè s’han hagut de redactar unes bases noves, ja que les existents eren
obsoletes. A això s’hi ha afegit l’acumulació de baixes per incapacitat temporal, i l’opció per
poder mantenir el servei, que és la prioritat, ha hagut de ser la contractació externa. 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA I TRASLLAT D’ANIMALS I LA SEVA CUSTÒDIA
Seguidament es veu l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la prestació del servei de recollida i trasllat d’animals i la seva custòdia.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 20 de juliol, i una vegada
vist  el  dictamen  i  atès  que  no  hi  ha  intervencions,  se  sotmet  a  votació  el  fons  de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora  de la
taxa per la prestació del servei de recollida i trasllat d’animals, d’acord amb la proposta
que figura en l’expedient.

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 i s’haurà de publicar l’acord definitiu i
el text íntegre d’aquesta modificació en el BOIB, el qual entrarà en vigor el dia de la seva
publicació.

MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  DE  LA  TAXA  PER  LA  LLICÈNCIA
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Tot seguit es veu l’expedient de modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la
llicència d’obertura d’establiments.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 20 de juliol, i una vegada
vist  el  dictamen  i  atès  que  no  hi  ha  intervencions,  se  sotmet  a  votació  el  fons  de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora  de la
taxa  per  la  llicència  d’obertura  d’establiments,  d’acord  amb la  proposta  que  figura  en
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, i s’haurà de publicar l’acord definitiu i
el text íntegre d’aquesta modificació en el BOIB, el qual entrarà en vigor el dia de la seva
publicació.

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

Resolució Data Concepte
1500/2016 23/06/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència

1502/2016 23/06/16 Factura de productes alimentaris per a la Residència

1503/2016 23/06/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència

1505/2016 23/06/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència

1507/2016 23/06/16 Factura barrals aigua març 2016

1508/2016 23/06/16 Factura de productes alimentaris per a la Residència

1510/2016 23/06/16 Factura de productes alimentaris per a la Residència

1511/2016 23/06/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència

1513/2016 23/06/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència

1516/2016 23/06/16 Factures subministrament material d’oficina

1520/2016 23/06/16 Factura projecte famílies usuàries serveis socials maig 2016

1521/2016 23/06/16 Factura làmines 3+3 incol/transp pavelló Llucmajor

1524/2016 23/06/16 Factures serveis neteja CEIP, escoletes i tanatori abril 2016

1528/2016 24/06/16 Factures servei prevenció maig i juny 2016

1529/2016 24/06/16 Factures neteja poliesportiu i policia local abril 2016

1531/2016 24/06/16 Factura coordinació projecte Quefer

1532/2016 24/06/16 Factura projecte famílies usuàries serveis socials

1533/2016 24/06/16 Factura lloguer 2 locals C/ Fira, juny 2016

1534/2016 24/06/16 Factures Endesa locals municipals

1542/2016 24/06/16 Factures Viatges en bus residents maig 2016

1569/2016 24/06/16 Factures Endesa locals municipals

1570/2016 24/06/16 Factura receptes funcionaris 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE MOBILITAT ELÈCTRICA
Tot seguit es veu la proposta d’acord de Ple d’adhesió al conveni de col·laboració entre la
Conselleria  de  Territori,  Energia  i  Mobilitat,  el  Consell  de  Mallorca  i  l’Ajuntament  de
Llucmajor, que diu el següent:

Atès per una part, l’article 25.1 i 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim local, i l’article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, que atorguen, entre d’altres, competències als municipis en
matèria  de  medi  ambient  i  en  l’ordenació  de  l’ús  dels  serveis,  equipaments,
infraestructures, instal·lacions i espais públics.

I una vegada analitzat el text del Conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i els ajuntaments de l’illa de Mallorca
per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a
les Illes Balears, l’objecte del qual és definir la col·laboració entre les institucions abans
esmentades  i  l’Ajuntament  de  Llucmajor  per  dur  a  terme  actuacions  per  promoure  i
coordinar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a l’illa de Mallorca.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de 20 de juliol,  i  una
vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) explica breument el tema i diu que
es tracta d’adherir-se al conveni abans esmentat, on s’integra en un protocol comú tots els
carregadors  de  cotxes  elèctrics,  així  com  una  sèrie  de  mesures  per  promocionar  la
mobilitat elèctrica. Diu que actualment l’Ajuntament de Llucmajor no té cap carregador
públic  i  que  adherir-se  a  aquest  conveni  és  un  requisit  perquè en un futur  es  pugui
disposar d’aquests carregadors i a més es comprometen a una sèrie de bonificacions.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) comenta que ells tenien entès que era un conveni amb el Consell
de Mallorca per rebre una subvenció de 30.000 € a tots els municipis adherits per comprar
vehicles elèctrics, i que això és el que va anar a la comissió informativa. Estan a favor dels
dos casos, però els agradaria aclarir de quin conveni es tracta.

El Sr. Serra demana disculpes i diu que ha confós un conveni amb l’altre i que te raó el Sr.
Jaume.

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

Primer. Adherir-se al  Conveni  de col·laboració entre al  Conselleria  de Territori,
Energia i  Mobilitat, el Consell  de Mallorca i  els ajuntaments de l’illa de Mallorca per al
desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes
Balears. 

Segon. Facultar al batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
acord.

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE MEDI AMBIENT 37/2015
Seguidament  el  Sr.  Bernadí  Vives (PI)  explica que per  error  a la  comissió  informativa
d’Urbanisme de 20 de juliol es va donar compte d’aquest punt quan en realitat és una
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proposta i, per tant, s’havia de votar el dictamen. Per aquest motiu es du a plenària com a
proposició de la Batlia, i és necessari votar la ratificació de la inclusió de l’assumpte en
l’ordre del dia. 

Tot seguit es vota la dita ratificació, la qual prospera per unanimitat.

Tot seguit es veu l’expedient sancionador de medi ambient amb núm. 37/2015 dirigit a la
senyora JMGG, com a denunciada per la infracció relativa a l’Ordenança reguladora de la
tinença i la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos al terme municipal
de Llucmajor (BOIB 135 de 13-09-12) i  la  Llei 1/1992, de 8 d’abril,  de protecció dels
animals que viuen en l’entorn humà, i la proposta que diu el següent:

FETS:
I.  Examinades  les  denúncies  de  la  Policia  Local  de  data  17  i  23  de  juny  de  2015
contra la senyora JMGG, que literalment transcrites diuen el següent:  

17-06-15“...  En ruta s’observa un ca a lloure al mig de la  via  pública al  carrer Estels
Xapats. S’agafa el ca i s’avisa el caner. Mentre s’està a l’espera del caner, es persona al
lloc la persona que manifesta que el ca és seu...”

23-06-15 “... En ruta per el carrer Estels Xapats cantonada carrer Imperial s’observa un ca
a lloure, que el ca és el mateix de la setmana passada i propietat de la mateixa persona...
s’observa que la porta d’accés a la vivenda que s’empra com a sortida de vehicles està
oberta uns 50 centímetres, i és el lloc per on entra el ca...s’adjunta fotografies...”

II. En data 8 de setembre de 2015 es va incoar procediment sancionador pels fets descrits
anteriorment, amb l’advertència que en cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut
de la iniciació del procediment sancionador en el termini de quinze dies, es considerarà
proposta de resolució amb els efectes dels articles 13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

III. Intentada la notificació amb resultat negatiu, es va publicar al BOE núm. 250 de 19-
10-2015. 

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

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

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

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

TERCER.  En  virtut  de  l’article  52  de  la  Llei1/1992,  de  protecció  dels  animals,  l’òrgan
competent per la resolució de les infraccions considerades greus és el Ple de la Corporació
Local. 

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

En  conseqüència  als  fets  i  consideracions  jurídiques  esmentades  i  vist  que  no  hi  ha
intervencions,  se  sotmet  el  fons  de  l’assumpte  a  votació  i  per  unanimitat  s’adopta  el
seguen acord:
 Únic. Declarar responsable la senyora JMGG, de la infracció de l’article 29.2 de la
Llei 1/1992, per l’abandonament d’un ca, tipificat com a greu en funció de l’article 46.2.e
d’aquesta, per la qual cosa, d’acord amb l’article 48, s’imposa una sanció de 300,51 € a
cada una d’elles. El total, en tractar-se de dues denúncies, s’eleva a 601,02 €.

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE MEDI AMBIENT 30/2016
Tot seguit es veu l’expedient sancionador de medi ambient amb núm. 30/2016 dirigit a la
senyora JMGG, com a denunciada per la infracció relativa a l’Ordenança reguladora de la
tinença i la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos al terme municipal
de Llucmajor (BOIB 135 de 13-09-12) i  la  Llei 1/1992, de 8 d’abril,  de protecció dels
animals que viuen en l’entorn humà . 

En primer lloc es vota la ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, la qual
prospera per unanimitat. 

La proposta de l’expedient sancionador de medi ambient núm.  30/2016 diu: 

FETS:
I. Examinada la denúncia de la Policia Local de data 17-12-2015 contra la senyora JMGG,
que literalment transcrita diu el següent:  

 “... En ruta al carrer Galera  s’observa un ca a lloure,... que aquest ca es troba a diari a
lloure per la urbanització. S’intenta agafar, sense aconseguir-ho ja que es dirigeix cap al
domicili, introduint-se a l’interior de carrer Imperial ...”

II. En data 24 de febrer de 2016 es va incoar procediment sancionador pels fets descrits
anteriorment, amb l’advertència que en cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut
de la iniciació del procediment sancionador en el termini de quinze dies, es considerarà
proposta de resolució amb els efectes dels articles 13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.

III. Intentada la notificació amb resultat negatiu, es va publicar al BOE núm. 103 de 29-
04-2016.
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D’acord amb aquests fets són d’aplicació les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

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

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

TERCER.  En  virtut  de  l’article  52  de  la  Llei1/1992,  de  protecció  dels  animals,  l’òrgan
competent per la resolució de les infraccions considerades greus és el Ple de la Corporació
Local. 

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

En  conseqüència  als  fets  i  consideracions  jurídiques  esmentades  i  vist  que  no  hi  ha
intervencions,  se  sotmet  el  fons  de  l’assumpte  a  votació  i  per  unanimitat  s’adopta  el
seguen acord:

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

FIXAR EL DIES FESTIUS LOCALS DE L’ANY 2017
Seguidament es veu la proposta per fixar els dies festius locals al  terme municipal  de
Llucmajor de l’any 2017.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de 20 de juliol,
i una vegada vist el dictamen i atès que no ni ha intervencions, per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Únic. Fixar els dies 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel, i 16 d’octubre, Dia
des Firó, com a festes locals per a l’any 2017.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT
Tot  seguit  es  veu  el  Conveni  de  col·laboració  entre  el  Fons  Mallorquí  de  Solidaritat  i
Cooperació i l’Ajuntament de Llucmajor. 

El Sr. Bernadí Vives (PI) comenta que aquests convenis solen esser anuals i la quantitat és
de 10.000 €.
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de 20 de
juliol, i una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha més intervencions, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareix redactat, el conveni de
col·laboració amb el FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.

Segon.  Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ PROJECTE JOVE
Seguidament  es  veu  el  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Fundació  Projecte  Jove  i
l’Ajuntament de Llucmajor. 

El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que la quantitat d’aquest conveni és de 14.500 €.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de 20 de
juliol,  i  una vegada vist el  dictamen i  atès que no ni  ha intervencions,  per unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareix redactat, el conveni de
col·laboració amb la FUNDACIÓ PROJECTE JOVE.

Segon.  Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ADAA
Seguidament  es  veu  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Associació  d’Ajuda  a
l’Acompanyament del Malalt i l’Ajuntament de Llucmajor. 

El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que la quantitat d’aquest conveni és de 6.000 €.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de 20 de
juliol, i una vegada vist el dictamen el Sr. Guillermo Roig demana si per a l’any que ve és
possible augmentar un poc la quantitat a aportar a ADAA, ja que troba que fan una molt
bona feina per al nostre municipi. 

El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que tant l’equip de govern com els altres grups politics sempre
estan a favor d’ajudar aquestes associacions, però n’hi ha un parell i no només ADAA. De
totes maneres es farà el possible. 

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

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareix redactat, el conveni de
col·laboració amb L’ASSOCIACIÓ D’AJUDA A L’ACOMPANYAMENT DEL MALALT.

Segon.  Facultar al batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

PRECS I PREGUNTES
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Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Jaume comenta que es va dir en un plenari que
l’Ajuntament rebria del Consell de Mallorca una subvenció i pareixia que era una gestió feta
per l’Ajuntament, quan és un romanent que va sobrar de l’any passat del Pla d’obres i
serveis. Li sembla molt bé que ens arribin 900.000 € i demana on es destinaran aquests
doblers. Li agradaria que abans de fer-ho oficial els grups de l’oposició hi poguessin fer
suggeriments. També comenta que han rebut diverses queixes de veïns de Badia Blava per
la deixadesa dels dofins de la font i, per altra banda, demana més eficàcia en el servei de
recollida de fems. Tots sabem que és una qüestió de conscienciació ciutadana, però estam
en temporada alta i hi ha zones al nostre municipi que no estan tan bé com tocaria.

El Sr. Estarellas diu que efectivament hi ha un romanent de 900.000 € i el 50% va destinat
al tema de les aigües. No hi haurà cap problema perquè tots els membres de la corporació
que vulguin hi puguin aportar idees. 

La Sra. Escribano contesta que en el tema dels dofins hi ha estat molt damunt. Ho han
mirat amb els tècnics de la casa i creu que en dues setmanes la font estarà arreglada.

El Sr. Vives diu, sobre la recollida de fems, que s’ha fet un esforç important però que les
deixalles  de  trastos  devora  els  contenidors  és  molt  impactant  visualment  i  a  més  ha
augmentat el 100% durant aquest any. Es reben moltes cridades per retirar-los però no
donen l’abast.  L’empresa està  complint  bastant bé la  seva feina,  però  hi  ha  un tema
d’horaris que s’hauria de solucionar. En un futur la seva intenció és ampliar la zona horària
de recollida, però de moment hi ha manca de personal.

La Sra.  Suñer dui  que fa un temps varen demanar una moció sobre tenir  el  municipi
cardioprotegit,i demana com està el tema. També diu que molta gent de s’Arenal es queixa
dels contenidors que hi ha al passeig i demana si es podrien retirar a un altre lloc, sobretot
en temporada turística.

El  Sr.  Tugores,  referent  a  la  moció  d’un  municipi  cardioprotegit,  diu  que  és  un  tema
tècnicament complicat, en el qual s’està fent feina des de Contractació, i diu que s’estan
preparant els plecs. Espera que aviat estiguin a punt, ja que és un tema d’interès general.

El Sr. Vives afirma que tenen tota la raó sobre els contenidors de primera línia i que es
dóna una mala imatge, sobretot en temporada turística. Per això s’estan plantejant una
sèrie de solucions per poder arreglar-ho.

El Sr. Estarellas dui que és un orgull poder dur al plenari una sèrie de felicitacions per la
bona labor de la nostra policia local i vol fer públic dos reconeixements: per una banda una
instància d’agraïment de data 5/07/16 presentada al registre del nostre ajuntament a dos
policies locals, (Magdalena Gázquez Rodríguez i Francisco Sánchez Romera) per un fet que
es produí el 29 de juny de 2016 per la seva eficiència i amabilitat a una actuació. I per
altra banda una sol·licitud de felicitació de 16/07/16 que ens envien de la Direcció de
Policia, per una intervenció dels policies locals Joan Santandreu Nicolau i Joan Sabater
Arcas, a la carretera MA10, on varen assistir un ciclista que es trobava amb una aturada
respiratòria fent les actuacions pertinents mentre esperaven l’ambulància.
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El Sr. Vives felicita en nom de tot el Consistori aquests policies locals i tots els membres de
la policia en general, i diu que és una satisfacció per a tots que ens arribin felicitacions dels
ciutadans, perquè això vol  dir  que és un reconeixement  per  la  feina que fan tant  els
empleats d’aquesta casa com ells. 

El  Sr.  Roig  diu  que  ell  es  va  trobar  amb  l’accident  esmentat  i  també  vol  donar
l’enhorabona, a més de la policia local, a l’antic cap de protecció civil, ja que ell va donar la
seva ajuda mentre arribava la policia.

El  Sr.  Martín  comenta que a  causa de la  gran quantitat  de queixes  dels  veïns  per  la
velocitat dels vehicles dins el poble, demana si hi ha previst algun pla de circulació i si
prendran mesures ràpides per solucionar aquest problema. També demana en quina fase
es troba el projecte de construcció i realització del Centre Internacional de Fotografia Toni
Catany.

El  Sr.  Estarellas contesta que el  Pla de circulació és el  que hi  ha,  i  no en tenen cap
d’específic. Hi ha limitacions de velocitat, i l’opció de col·locar ressalts té problemes tècnics
perquè causen molèsties per renous als veïns. Una altra opció seria poder disposar de més
radars mòbils, però només hi ha el que cedeix Trànsit. De totes maneres demanaria un
poc més de civisme als ciutadans, i està obert a qualsevol proposta per millorar la situació.

La Sra. Gutiérrez explica que el Consell ha iniciat el procés de compra de la casa de Toni
Catany i a partir d’aquí s’ha d’iniciar un concurs de projectes. L’Ajuntament ja ha fet tot el
que havia de fer i ara és el Consell el que ha de seguir les pautes. Demà dia 28 hi haurà
una reunió entre els membres de la Fundació Toni Catany i el conseller per mirar d’agilitzar
el tema.

El Sr. Roig:
- Diu que es va passar un ban per part del batle a les urbanitzacions sobre el tema de

les bardisses que surten damunt les voravies. Demana que es faci complir i sap que la
patrulla puma hi fa molta feina, però demanaria que hi estiguessin un poc damunt
perquè creu que s’han llevat molt poques herbes.

- Demana que l’Ajuntament, en tot el que són els afores i els solars abandonats que
estan plens d’herba seca i amb perill que es pugui produir un incendi, hi faci alguna
cosa, com mirar d’avisar els propietaris dels solars. Diu que ha vist que s’hi fa feina
però només a prop de la benzinera.

- Diu que, referent a l’obra que hi ha a s’Arenal a la cantonada de la plaça del mercat,
s’hauria de dir als propietaris que hi posin més seguretat, que no ha passat res de
moment, però així com està podria ocórrer una desgràcia.

- Comenta que, fent referència a la Llei de transparència, l’altre dia hi havia treballadors
de Llemsa que firmaven un paper que no sabien que era i els denegaren la còpia.
Demana què va passar, i aprofita per agrair al Sr. Vives que totes les queixes que ha
anat fent es vagin solucionant. 
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- Diu que la normalitzadora lingüística també és la que hauria de traduir les actes del
català al castellà, ja que no creu que aquesta feina s’hagi de fer des de Secretaria. Ho
diu sobretot per la diferència de retribució amb el funcionari que ara ho fa.

- Comenta que té una instància, de la qual ja s’ha discutit més d’una vegada, sobre el
tema de la part de dalt del carrer del Sol, que està en molt males condicions. Demana
que es miri aquest tema. També fa arribar una altra instància de s’Estanyol, d’una
senyora que es queixa del problema que a la voravia s’ha obert un crui.

- I finalment demana al regidor d’Esports que abans de començar la temporada els facin
arribar els horaris del camp de futbol que corresponen als distints clubs.

El Sr. Vives diu que tindran en compte les instàncies del carrer del Sol i de la voravia de
s’Estanyol. Respecte al tema de les bardisses a les urbanitzacions, s’està fent tota la feina
possible.  Referent  als  solars  dels  afores  de  Llucmajor,  diu  que  són  un  risc,  però  els
propietaris ja saben que els han de tenir cuidats, i des de l’Ajuntament s’intenta estar-hi
damunt. Respecte a l’obra de la plaça de s’Arenal, diu que suposa que els informes dels
tècnics  deuen  estar  al  dia,  però  demanaran  a  Urbanisme  un  informe  del  tancament
d’aquesta finca i els tindran informats.

El Sr. Oliver explica que en el cas dels empleats de Llemsa tots sabien el que firmaven, i
s’informarà del motiu pel qual no se’ls va donar còpia del document. 

La Sra.  Gutiérrez,  referent al  tema de les traduccions,  comenta que la  normalitzadora
lingüística fa les traduccions que li  toquen i quan li  toquen, fa la seva feina i la d’una
companya que fa un any que està de baixa. Creu que el Sr. Roig està obsessionat amb la
normalitzadora, ja que ha vist comentaris en el facebook posant el seu nom, DNI i el sou
que cobra i això són dades que no es poden publicar, i sobre el que ha dit que fa política
catalanista, no sap molt bé el que vol dir amb això.

El Sr. Tugores, fent referència al tema dels horaris del camp de futbol, diu que ja està
parlat amb els clubs corresponents i que se’ls passarà els horaris pertinents, i creu i espera
que no hi haurà cap tipus de problema.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tot seguit es dóna inici al torn de participació ciutadana. 

Comença  el  torn  amb l’exposició  de  la  Sra.  MIS,  que  explica  que  pel  seu  compte  va
intentar esbrinar quin era l’horari permès per a la construcció pel tema del renou, i va anar
al BOIB, al núm. 64 de 26/04/2005. Després va consultar-ho a Urbanisme i li digueren que
no hi ha normativa fa més de dos anys, ja que l’antic batle la va derogar. Afirma que a ella
li agradaria que aquesta normativa estigués vigent, per poder dormir fins a les vuit i no
haver de sentir renou a les set del matí.

El Sr. Vives explica que els punts de participació ciutadana han d’esser temes o motius que
afectin un col·lectiu i no temes d’interès personal, i seguidament comenta que aquesta
normativa no la va derogar l’antic batle perquè ell volgués, es va derogar en l’àmbit de
Comunitat  perquè  anava  per  damunt  d’una  llei,  i  la  Comunitat  Europea  va  denunciar
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aquesta normativa per anar per damunt una llei. Per això, quasi tots els ajuntaments de
Mallorca quedaren sense normativa en quest aspecte. Explica que en aquests moments
s’està en mans de la normativa de renou, però que a pesar de la complicació que duu
redactar una normativa miraran de fer-hi feina.

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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