
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 12/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 27 de setembre de 2017
Horari: de les 19 a les 21.15 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president 
 Gregori Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallès, 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
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C.  Jaume Mulet,  Antònia  Suñer  Olea,  Antoni  Campos Cànaves,  Cristina  Calafat

Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular

 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La  sessió  comença  amb  l’examen  de  l’esborrany  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors,
realitzades els dies 26 de juliol i 9 d’agost (ambdues ordinàries) i 20 de setembre (extraordinària
i urgent) de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció se sotmeten a votació i s’aproven per
unanimitat. 

PROPOSTA DE DELEGACIÓ A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la delegació a favor de la Junta de Govern Local de la 
competència per establir o modificar els preus públics.

Antecedents de fet
1. L’Ajuntament Ple en la sessió de dia 9 d’agost passat va modificar l’Ordenança regulado-

ra del preu públic per la venda de publicacions editades per l’Ajuntament, i en la modifi -
cació es va incloure la delegació a favor de la Junta de Govern Local de la competència
per modificar el dit preu públic. 

2. Ara, des del Departament d’Intervenció es planteja la necessitat de modificar novament
una ordenança reguladora de preu públic (en aquest cas de les escoletes), i això ha po-
sat de manifest la conveniència de delegar genèricament la competència per aprovar o
modificar preus públics en la Junta de Govern Local, que es reuneix setmanalment, ja
que es guanyarà en agilitat i eficàcia a l’hora de tramitar aquests tipus d’expedient. Per
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altra banda, es pot considerar que l’escassa entitat de la matèria a tractar sovint no justi-
fica que hagi de ser objecte d’un acord plenari. 

Fonaments de dret
I. L’article 47 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la

Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que l’establiment o la modificació dels
preus públics correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats
de delegació en la Comissió de Govern (avui Junta de Govern Local). 

II. Per la seva banda, la sentència del Tribunal Constitucional 233/1999, de 16 de desem-
bre, declara que el Ple únicament podrà delegar en la Comissió de Govern l’establiment o
modificació d’aquells preus que no tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de ca-
ràcter públic, és a dir, aquells que s’exigeixen per serveis o activitats que no resultin in-
dispensables per a la vida personal o social dels particulars, la sol·licitud o recepció dels
quals és voluntària i que són susceptibles de ser prestats o realitzats pel sector privat. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 de setembre i una vega-
da vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i en virtut dels antecedents exposats se sot-
met el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Únic. Delegar en la Junta de Govern Local la competència per aprovar o modificar els preus
públics referits a activitats culturals i per import inferior a 20 €, que corresponguin a la naturale -
sa dels establerts pel Tribunal Constitucional, per considerar que s’aconseguirà una major agili-
tat i eficàcia en la tramitació dels expedients. 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE 2016
Seguidament es veu l’expedient sobre l’aprovació definitiva del Compte General de l’exercici
pressupostari 2016 de l’Ajuntament.

El Compte General de l’exercici pressupostari 2016 va ser format per la Intervenció, d’acord amb
el que assenyala el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i a la Instrucció de
Comptabilitat de l’Administració local de 2013, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model normal de comptabilitat local. Comprèn
els estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Llucmajor, els estats i comptes anuals dels seus
organismes autònoms, la “Residència de persones majors”, el “Molí d’en Gaspar”, el Consorci
Pla-D de Llucmajor i els Comptes Anuals de la Societat Municipal Llucmajor Empresa Municipal
de Serveis SA i de la Fundació per a la Restauració de l’Antic Convent dels Pares Franciscans de
Llucmajor.

Els estats i comptes anuals de l’Ajuntament i dels organismes autònoms recullen a la vegada la
informació següent:

- Balanç
- Compte del resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Estat de fluxos d’efectiu
- Estat total de canvis al patrimoni net
- Memòria
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ANNEXOS:
- Actes d’arqueig
- Comprovants bancaris de les existències de tresoreria.

Pel que fa a la informació continguda en els comptes anuals de l’empresa municipal i de la
Fundació, hi trobem:

- Balanç
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Memòria.

També s’hi inclouen els justificants de saldos de tresoreria a data de tancament de l’exercici. 

El Compte General de l’any 2016 ha estat exposat al públic per un període de 15 dies, durant els
quals i vuit més, els interessats podien presentar reclamacions, objeccions o observacions.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup s’abstindrà ja que són els comptes d’aquest equip
de govern i reflecteixen tota la comptabilitat de l’Ajuntament.

Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a
favor (PSOE, MÉS i Pi) i 10 abstencions (PP, SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:  

Primer. Aprovar definitivament el Compte general de l’exercici 2016, acompanyat dels
informes de la Comissió i els justificants de saldos de Tresoreria.

Segon. Retre  a  la  Sindicatura  de  Comptes  de  les  Illes  Balears  el  Compte  General
aprovat.

PROPOSTA RELATIVA A L’EXIGÈNCIA DEL CATALÀ A L’ADMINISTRACIÓ
Tot seguit es veu la proposta de resolució presentada per MÉS relativa a l’exigència del català a
l’Administració, de la qual el regidor de Cultura Sr. Lluís Segura (MÉS) fa un resum.

L'article 4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix que “la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial”, i afegeix
que “tots tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de
l'idioma”. A més, l’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d’”accedir a la
funció pública en condicions d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat” i
el de “dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues
llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”.

La Llei 3/1986, de normalització lingüística, en la redacció donada per la Llei 1/2016, de 3 de
febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix,
en l’article 6.1,  que “el català, com a llengua pròpia de la comunitat  autònoma de les Illes
Balears, ho és també del Govern autònom, del Parlament i dels consells insulars i, en general,
de l’Administració pública, de l’Administració local i de les corporacions i institucions públiques
dependents de la comunitat autònoma”.
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L’article 9.3 de la mateixa llei estableix que “els consells insulars i les corporacions locals han de
regular l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de la seva competència d’acord amb els principis i
les normes d’aquesta llei”.

Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües oficials, i en l'obligació de
l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua oficial en què ho sol·liciti. 

En concret,  l’article  56 disposa que "les  Administracions  Públiques,  en l’àmbit  de les  seves
competències, hauran de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per
cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que gaudeixin de dues llengües oficials”.

Aquesta  llei  va  ser  aprovada  gràcies  a  un  ample  consens  entre  totes  les  forces  polítiques
representades al Parlament de les Illes Balears, la qual cosa demostrava la voluntat de no fer de
la llengua catalana una qüestió política, sinó de convertir-la en l'element cohesionador de la
societat de les Illes Balears, un dels objectius recollits en l'exposició de motius de la Llei 3/1986,
de normalització lingüística, aprovada també durant el govern presidit per Gabriel Cañellas.

La Llei 4/2016, de 6 d'abril, conté mesures de capacitació lingüística adreçades a recuperar i
fomentar l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

Finalment, que el Decret 11/2017, de 24 de març, estableix l’exigència del coneixement de la
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de
treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 20 de setembre i una vegada
vist el dictamen, s’enceta el torn d’intervencions amb el Sr. Joan C. Jaume (PP). Diu que el Partit
Popular creu en la llei  que es va modificar de la funció pública de l’any 2012 i  que va ser
recorreguda pel PSOE i MÉS i que el Tribunal Constitucional va donar la raó a la dita llei. Quan
aquest govern entrà al Parlament, de seguida va derogar-la i en va fer una de nova on demana
que el català sigui  un requisit  a l’Administració Pública,  entre altres coses per  raons de no
discriminació. El seu grup troba que es descrimina més d’aquesta manera i pensen el mateix
que abans, tenint en compte que s’han de protegir les dues llengües oficials que actualment té
aquesta  comunitat.  També  troben  una  falta  de  coherència  que  presentin  una  proposta
demanant  el  català  com  a  requisit  quan  actualment  hi  ha  en  aquest  Ajuntament  unes
convocatòries per places de capatàs o d’encarregat on no es demana aquest requisit sinó que es
fa per mèrits.

El batle diu el que seu partit (PI) donarà suport a aquesta proposta i quant al que ha dit el Sr.
Jaume sobre les places de capatàs, el motiu de no demanar el nivell de català és perquè són
places que s’han d’ocupar amb personal de la Casa, i no hi havia ningú que tingués el títol de
català exigit, i si no ho feien d’aquesta manera es quedaven sense cobrir i trobaren que, així
com està la situació, són necessaris per al bon funcionament de la brigada. De totes maneres, hi
ha un compromís signat amb els sindicats que en el termini d’un any han de tenir el nivell de
català que es demana.
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El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que votarà a favor d’aquesta proposta, però pensa que hi
hauria d’haver uns espais i un temps per adaptar-se a aquesta norma.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que votarà en contra de la proposta. Veu bé el tema del mèrit,
però, per altra banda, troba que obligar la gent a saber el català per poder fer feina és una gran
discriminació, ja que dins el terme de Llucmajor hi ha molta de gent sense feina per no tenir el
nivell de català exigit. Ell  és mallorquí, i  amb el català no hi té res a veure, i li  pareix una
injustícia que la gent que no sàpiga català no pugui entrar a fer feina a cap institució pública. 

El regidor de Cultura, Sr. Segura, en relació amb les places a què ha fet referència el Sr. Jaume,
diu que el batle ja ha donat les explicacions pertinents, i quant al suggeriment del Sr. Martín, hi
estan d’acord i així ho fan. I quant al Sr. Roig, diu que aquest equip de govern no nega el dret a
les persones a fer feina, el que fa és complir la legislació on es diu que el català és la llegua
pròpia  d’aquesta  Comunitat  Autònoma  i  les  administracions  públiques  tenen  l’obligació  de
protegir i promoure’n l’ús. A més, actualment els joves que surten de les distintes escoles ja
surten en un bon nivell de català, i el requisit que es demana és coherent amb els distints nivells
dels llocs de treball. Simplement, es pretén complir la legislació vigent i a partir d’ara exigir el
requisit del català per accedir a totes les convocatòries.

El Sr. Jaume agraeix les explicacions sobre les places de capatàs, però des dels sindicats li diuen
el contrari,  i  que s’estranyen que ara sigui un mèrit,  ja que hi ha gent que podria optar a
aquestes places que té el nivell de català exigit. Creu que tot això és una incongruència i que ve
produïda per la discrepància que hi ha a Palma amb el pacte de govern, ja que es poden trobar
sense infermeres o metges i no saben què fer.

El Sr. Roig verifica el que ha dit el portaveu del PP sobre el tema dels metges, i coneix casos
que els han agafat per fer feina perquè els necessitaven, sense tenir el títol. Quant al tema del
fracàs escolar, es refereix al que hi ha en aquest municipi que és el que l’interessa, i creu que és
a causa que aquí hi ha molta gent castellana.

Per acabar les intervencions d’aquest punt el Sr. Segura diu que hi ha un estudi seriós que
constata que el fracàs escolar és inferior en aquelles comunitats bilingües. Per tant, el fracàs
escolar de la nostra comunitat no té res a veure amb aquest tema i vol aclarir que no hi ha cap
tipus de discrepància amb els grups de l’equip de govern del Parlament i el Govern Balear, ja
que hi ha un acord unànime que el català és un requisit per a tothom. 

Un cop acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a
favor  (PSOE,  MÉS,  PI  i  SSPLL)  i  9  vots  en contra  (PP i  ASI),  per  majoria  s’adopta  l’acord
següent:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor considera imprescindible que el coneixement del català
sigui un requisit per a accedir a l’Administració autonòmica i local de les Illes Balears.

Segon. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears a fer que totes les
conselleries i òrgans dependents compleixin escrupolosament amb la normativa vigent, sense
cap mena d’excepcionalitat.
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Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears a ratificar de forma
pública i explícita el seu compromís amb la defensa de la llengua catalana, així com de l’obliga-
torietat de conèixer-la per part de totes les persones que treballen a l’Administració. 

PROPOSTA D’ASI SOBRE LA COMPRA DE TERRENYS PER A APARCAMENTS
A continuació el Sr. Guillermo Roig (ASI) llegeix la proposta de resolució presentada per ASI
relativa a la compra o expropiació d’un terreny per a la seva rehabilitació com a aparcaments,
que traduïda al català diu el següent:

“Resulta  sorprenent que després de tots  aquests  últims anys,  cap equip de govern amb majoria  de
regidors  en aquest Ajuntament  de Llucmajor  s'hagi  preocupat per la necessitat  de donar facilitat  als
concurrents a l'Institut de s’Arenal de Llucmajor, així com als usuaris del poliesportiu del mateix lloc,
perquè els seus mitjans de transport tinguin aparcament.

Per tal motiu, es proposa al Ple d'aquest Ajuntament de Llucmajor que prengui la decisió de començar les
negociacions  amb la  propietat  dels  terrenys  existents  davant  aquestes  instal·lacions,  (segons  la  foto
adjunta a la pàgina 2) a fi d’adquirir-los, o en cas contrari, procedir a expropiar-los després d'un “preu
just”. Per a això, i en tots dos casos, incloure l'import del terreny esmentat en els propers pressupostos
generals d'aquest Ajuntament per a l'any 2018, així com el valor del seu desmunt i/o construcció fins a la
seva total explotació, tenint present que aquests, en cap cas, hauran de servir com a aparcament de
cotxes per a desballestament, per la qual cosa aquest Ajuntament en reglamentarà i en vigilarà l'ús.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 de setembre, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Roig explica que el motiu d’aquesta proposta ve donat per la gran
dificultat i el caos que es produeix en els aparcaments del camp de futbol i sobretot els caps de
setmana,  quan hi  ha  partits,  ja  que  queden  totalment  saturats.  Creu  que  ja  és  hora  que
l’Ajuntament faci alguna cosa per trobar-hi una solució.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup pensa que la proposta té la bona voluntat de
crear llocs d’aparcament dins la zona de s’Arenal, cosa que troben necessària, però no admeten
que es digui que ningú hagi fet res al respecte. Un altra cosa és que no hagi estat possible, ja
que l’anterior  equip de govern va fer una sèrie de gestions,  una d’elles amb el  Consell  de
Mallorca, on la intenció era poder obrir un vial que formava part de la xarxa de carreteres del
Consell,  i  es  va  cedir  a  l’Ajuntament  per  tal  de  donar  sortida  a  la  zona esportiva.  Era  un
compromís per fer la connexió amb l’accés a Son Verí Nou, i també es va sondejar l’opció de
llogar  uns terrenys per  fer-hi  aparcaments,  però no va ser  possible  per  la  qualificació dels
terrenys en aquells moments. Amb això vol dir que hi ha possibilitats de fer-ho, a pesar de ser
complicat, i estan d’acord que són necessaris els aparcaments, però no amb l’expropiació d’un
terreny, ja que en aquests moments no sap si seria factible, per la qual cosa el seu vot serà
d’abstenció en positiu. 

El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que el vot del seu grup serà negatiu. Està d’acord amb la
necessitat que hi ha a s’Arenal de fer-hi aparcaments, però no només a la zona esportiva, sinó a
més zones.  Com ja  ha comentat  el  Sr.  Jaume,  en l’anterior  mandat  s’hi  va  fer  feina,  i  es
trobaren amb el  mateix  problema que l’ordenació urbanística de la  zona no permet  el  que
demanen. La solució a curt termini vindrà donada per la prolongació de la carretera antiga de
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Cala Blava fins a l’entrada del ramal de Son Verí Nou, un projecte que ja ha fet el Consell de
Mallorca i espera que aviat puguin començar les obres.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que la proposta en si pareix positiva per la necessitat que
hi ha d’aparcament en la zona esmentada, però a la vegada veuen els problemes jurídics que hi
pot haver, i el vot del seu partit serà d’abstenció.

El Sr. Roig reconeix que la problemàtica dels aparcaments es dona per tot s’Arenal, però a la
zona esportiva,  a més de la necessitat, hi  ha la perillositat  per  la quantitat de nins  que hi
acudeixen. Espera que no passi cap desgràcia i no li  agradaria que s’haguessin de recordar
d’això. Seguirà lluitant per aquesta causa i proposa parlar amb els propietaris d’Aqualand per
arribar a un acord almenys per als caps de setmana.

El  Sr.  Serra  contesta  que  la  proposta  del  Sr.  Roig  està  feta  des  de la  ignorància  o  de  la
demagògia: si desconeix la normativa actual serà ignorància, i si la coneix i demana coses que
no es poden fer és demagògia. A més, parlar de lamentar desgràcies quan no ha passat res, és
de molt baix nivell. 

El Sr. Roig contesta que totes les propostes que es presenten són demagògiques, ja que ells
estan governant a Palma i aquí no fan el mateix que allà. Són els primers que no compleixen les
normes, i només es mouen pel que els interessa i ja està bé de dir mentides.

Acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 1 vot a favor (ASI),
11 vots en contra (PSOE, MÉS i PI) i 9 abstencions (PP i SSPLL), per majoria queda rebutjada la
proposta esmentada.

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es poden aplicar al pressupost de l’exercici 2016, atès
que  es  tracta  d’una  relació  de  factures  que  han estat  conformades  pels  tècnics  i  regidors
corresponents,  la  qual  cosa  s’acredita,  així  que  els  subministraments  o  serveis  han  estat
efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus acordats, i 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  de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2017, i atès que ens trobem 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.

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
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atendre  les  despeses  incorregudes  per  evitar  el  perjudici  dels  tercers  contractants  amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 20 de setembre, i atès que
no hi ha intervencions i vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
i vist l’informe II-A-2017-111/2017 d’Intervenció amb objecció, se 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: 

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  3/2007  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.

FACTURES AJUNTAMENT:

DATA
FACTURA TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL
PARTIDA

PRES.

19/05/2017

ENDESA ENERGIA XXI S.L.

ENERG ELECT C/ANFOS (01/04/14-05/10/2015) EP 125.55 € 0100-165-
2210000

23/05/2017 ENERG ELECT PZ REINA MARIA CRISTINA(01/04-
17/19/17) EP 0,58 € 0100-165-

2210000

29/05/2017 ENERG ELECT C/ BISBE ROIG (01/04-02/03/2016) 
EP 170,88 € 0100-165-

2210000

29/05/2017 ENERG ELECT C/SENADOR D’ANTONI 
RAMIS(1/4/14-9/7/15)EP 90,35 € 0100-165-

2210000

30/05/2017 ENERG ELECT C/SENADOR D’ANTONI 
RAMIS(1/4/14-2/9/15)EP 4,86 € 0100-165-

2210000

01/06/2017 ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDELL (1/4/14-
19/1/2015)EP 6,40 € 0100-165-

2210000

01/06/2017 ENERG ELECT C/GUILLEM TERRASSA (1/4/14-
21/4/2015) EP 11,77 € 0100-165-

2210000

29/05/2017 ASESORIA SERRA & FEMENIAS SLL
TRABAJOS AYUDA AL AUDITOR PARA TRABAJOS 
CONTABLES CONTEMPLANDO LIQUIDACIONES 
LLEMSA DESDE SEPTIEMBRE A MAYO 2017

2.420,00€
0100-920-
2270100

30/11/2016 MATIAS ARROM BIBILONI, SL BOTES ASFALTO EN FRIO 508,20 € 0100-920-
2270100

30/12/2016 SOCIEDAD CULTURAL MUSICAL Y 
RECREATIVA SA MUSICA

CONCERT DE SANTA CECILIA (19/11/16) I 
CONCERT DE NADAL (30/12/16)

2.000,00 € 0500-338-
2269901

13/09/2017 CENTRO MATER MISERICORDIAE
TRANSPORT DE PERSONES ATESES AL CENTRE 
MATER MISERICORDIAE RESIDENTS A 
LLUCMAJOR SET-DES 2017

11.896,00 €
1100-231-
2279900

TOTAL GENERAL EUROS 17.234,59 €

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.

SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL CONSORCI DE LA PLATJA DE PALMA
A continuació  es  veu la  proposta  relativa  a  la  separació  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor  del
Consorci per a la millora i embelliment de la platja de Palma.

Antecedents de fet:
A. Segons va informar oportunament el Consorci per a la millora i l’embelliment de la Platja

de Palma, el dia 6 d'abril d’enguany va tenir entrada en el Registre del Consorci la comu-
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nicació de la Secretaria d'Estat de Turisme per la qual manifestava la seva decisió de re-
tirar-se com a membre del Consorci de la Platja de Palma.

B. En la Junta Rectora del Consorci de data 27 d'abril, es va posar en coneixement de tots
els membres del Consorci la decisió adoptada per la Secretaria d'Estat de Turisme. 

C. El president del Consorci en data 9 de juny de 2017 va requerir a l'Ajuntament de Palma,
el de Llucmajor i el Consell de Mallorca perquè manifestessin la seva voluntat respecte a
la continuïtat o separació com a membres del consorci.

D. En data 16 de juny de 2017 el Consell de Govern de la CAIB va adoptar el següent acord
(publicat en el BOIB del dia següent): 

1r. Assumir la posició d'Administració d'adscripció a l'efecte de poder iniciar el
procediment de dissolució i liquidació del Consorci.
2n. No continuar com a administració integrant del Consorci arran de la separa-
ció de l'Administració General de l'Estat, atesa la inoperància material de l'ens
que esdevé. 

En definitiva a dia d’avui tant el Consell de Govern de la CAIB, com la Secretaria d'Estat
de Turisme han adoptat i notificat l'acord formal de separació del Consorci de la Platja de
Palma.

Fonaments de dret
L’article 126.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic estableix que
l'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci, tret que la resta dels seus
membres, de conformitat amb el previst en els seus estatuts, acordin la seva continuïtat i se -
gueixin romanent en el consorci, almenys, dues administracions, o entitats o organismes públics
vinculats o dependents de més d'una administració.

Per tot això, a la vista de la previsible inoperància del Consorci una vegada que les administraci -
ons que representen les dues terceres parts de la seva composició han acordat separar-se’n, es
considera convenient que l'Ajuntament de Llucmajor manifesti la seva posició de no continuïtat
del Consorci, per poder, així, iniciar al més aviat possible les actuacions tendents a la seva dis -
solució i liquidació i la immediata recuperació de les competències urbanístiques que tenia cedi-
des al Consorci.

En aquests moments s’absenta de la sessió per un termini de tres minuts la Sra. Francisca Alma-
gro (PSOE).

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 20 de setembre, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el vot del seu grup serà d’abstenció,
perquè entenen que aquest tema és suficientment important i pensen que en ser un actor prin-
cipal de l’Ajuntament dins aquest consorci, haurien de tenir la informació suficient per saber què
comporta la sortida del Consorci. Amb tota seguretat el Consorci acabarà dissolt, ja que l’equip
de govern té la majoria i el Govern de l’Estat ja n’ha sortit i seria una incongruència mantenir-lo,
però així i tot tenen una sèrie de dubtes de caire econòmic i urbanístic. Dins el Consorci hi ha un
document urbanístic aprovat que avui és norma per a la zonificació a l’àmbit del consorci i que
tenen terrenys no requalificats, però amb usos turístics i comercials, i en aquests moments no
saben com afectarà la zona de Llucmajor, i també hi havia una línia de subvencions o ajudes
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que no s’han justificat i que són les que més preocupen. Els agradaria saber quines actuacions
s’han fet durant aquests dos anys dins el Consorci, demanen més informació i quines conse-
qüències definitives tindran per a aquest Ajuntament, i donar seguretat jurídica als ciutadans de
Llucmajor.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) explica que l’equip de govern en cert punt comparteix la preocupació
d’aquest tema, sobretot en el nivell econòmic, ja que l’Ajuntament té l’11 % dins el Consorci,
però una vegada que el Govern Central n’ha sortit, aquest ja no té raó de ser, ja que l’únic ob-
jectiu que tenia era aconseguir un finançament per a la zona de s’Arenal. Per altra banda, pro-
bablement el Govern Central reclamarà els doblers que estan sense justificar i l’Ajuntament no
voldrà pagar, ja que troben que no són partícips i se suposa que el tema acabarà als jutjats. En
el tema urbanístic es recuperaran les competències, a pesar que hi ha unes actuacions que
s’haurà de veure com queden, però una vegada recuperades, hi haurà una comissió per veure
com ens afecten les actuacions que s’han fet fins ara, ja que durant aquest temps s’hi han fet
coses, com és el cas d’aconseguir uns 4.000 metres de terreny a s’Arenal per fer-hi un nou PAC,
i s’està fent feina amb altres coses i tot això ha estat gràcies a la col·laboració del Consorci. Els
sap greu, ara que començaven a veure resultats, que el Govern Central n’hagi sortit, i per això
no queda més remei que començar-ne la liquidació.

El Sr. Jaume comenta que no tenia constància d’algunes de les actuacions que ha comentat el
Sr. Tomàs, i creu que es podrien haver comentat en comissió informativa o en un plenari, com
és el cas del PAC de s’Arenal, i en demana més informació per poder-se pronunciar i donar in-
formació als ciutadans.

El Sr. Tomàs explica que el solar del futur PAC ha estat requalificat pel Consorci, ens que actual-
ment té les competències urbanístiques dins la zona de s’Arenal, i un cop aprovat, l’han traslla-
dat al Consell per a la seva aprovació.

Un cop acabades les intervencions, a la vista dels antecedents i fonaments que precedeixen, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 absten-
cions (PP i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor se separa del Consorci per a la millora i embelliment
de la Platja de Palma. 

Segon. Requerir a la Junta Rectora del Consorci que adopti els acords oportuns perquè
l'Ajuntament de Llucmajor recuperi les seves competències urbanístiques que ve gestionant el
Consorci per a la millora i embelliment de la Platja de Palma.

Tercer. Notificar el present acord al Consorci per a la millora i embelliment de la Platja
de Palma, i a tots i cadascun dels seus membres.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ASI SOBRE EL CONDICIONAMENT D’UN SOLAR
Tot seguit es veu la proposta de resolució presentada per ASI relativa a la urgent neteja i el
tancament d’un solar a la urbanització de Les Palmeres i que traduïda al català diu:

1. Resulta lamentable que alguns membres de determinats partits polítics quan aconsegueixen la
Batlia  i  s’asseuen a  les  butaques  del  poder,  s'obliden de  les  seves  promeses  electorals  i  es
dediquen més a beneficiar  el  seu entorn,  protegir  als  seus adlàters  i  afavoridors,  així  com a
criticar els seus adversaris polítics i personals que a resoldre els veritables problemes i protegir els
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ciutadans d'aquelles molèsties i perills que els envolten. El que està passant a Llucmajor és un
clar exemple del que passa en els últims anys i ara demanem en aquesta proposta de resolució
que elevam al Ple per a la seva aprovació.
Desenes de solars d'aquest municipi turístic estan en total abandonament, fins i tot alguns d'ells
en centres de nuclis de població amb amenaçador perill per als habitants del lloc, que justifiquen
el deteriorament i la deixadesa d'aquest govern que no sembla capaç de donar solució a coses
tan senzilles com obligar a tancar o fer netejar als propietaris els esmentats solars, encara que
només fos pel bé de la imatge d'un municipi turístic.

2. Un clar exemple, sense oblidar, com s'ha dit, els molts existents en les mateixes condicions, és el
solar que ocupava l'antic restaurant Montebello, a la urbanització “Les Palmeres” del municipi de
Llucmajor. Dit solar du més de deu anys essent un problema públic: rates, enderrocs, mala herba,
lloc de drogoaddictes, etc., sense que els governants hagin mogut un sol dit amb autoritat per
exigir, fins i tot per via judicial si fos necessari, la responsabilitat civil i/o penal del propietari.

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer. Denunciar,  a  través  de  Medi  Ambient,  i  instar  amb caràcter  d'urgència  al  propietari  o

propietaris la urgent neteja, el tancament immediat, la desinsectació i desratització del solar que ocupava
l'antic restaurant Montebello a la urbanització “Les Palmeres” del municipi de Llucmajor.  

Segon. En cas que aquest propietari o propietaris fes cas omís de les ordres donades per aquest
Ajuntament, sol·licitar amb urgència a l'autoritat judicial el permís corresponent per entrar a la propietat
privada i després d'endreçar el dit solar, procedir al cobrament de les despeses ocasionades fins i tot si
fos necessari amb procediment d'embargament.

Tercer. Estudiar la possibilitat de commutar aquesta denúncia i les despeses de neteja i conservació,
amb la  cessió  del  dit  solar  i  instal·lacions,  per  almenys  deu anys  renovables  en les  condicions  que
s'especificarien i anessin beneficioses per al municipi,  perquè puguin dedicar-se a instal·lacions d'ús i
interès de la comunitat. En concret i en principi, les pistes de tennis del solar de les Palmeres, restaurar-
les i posar-les en servei.

Quart. Finalment, l'Ajuntament de Llucmajor aprova, en aquest moment del Ple, iniciar d'una vegada
per sempre accions que acabin amb els solars mal barrats, bruts i oblidats, dins del municipi, com es
preveu en els reglaments i lleis.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 20 de setembre, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que tots saben de quin solar es tracta, i
és aquest en concret perquè realment està en unes circumstàncies lamentables i és ben hora de
fer-hi alguna cosa, i diu aquest solar com podria dir-ne d’altres dins el terme de Llucmajor.
Demanaria, pel bé dels ciutadans de les Palmeres, que s’arreglés tan aviat com es pugui, ja que
a més de ser necessari, no és gens agradable a la vista dels turistes.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que entenen que la proposta no es refereix només a aquest solar
en concret, sinó que fa referència a altres solars que també estan en les mateixes condicions i
troben que és necessari fer complir l’ordenança relativa per a aquests casos, com és la neteja i
el tancament per part del propietari, i creu que aquest solar ja va ser intervingut en l’anterior
mandat, i per això el seu grup donarà suport a aquesta proposta.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el seu grup no donarà suport a la proposta perquè troba de
molt mal gust presentar-la amb aquest encapçalament i motius. Demana al Sr. Roig que abans
de presentar propostes s’informi de les coses que es fan dins aquest Ajuntament i així no els
farà perdre el temps. Creu que en cap mandat s’havia fet tanta feina amb el tema dels solars,
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perquè conjuntament  amb la  Regidora d’Urbanitzacions i  el  Departament  de Medi  Ambient,
s’han obert més de 50 expedients per aquest tema i ja n’hi ha uns 30 o 40 per cent que han
estat efectius, i això ho diu perquè el solar del qual parlen, com bé han dit, ja va ser intervingut
l’any  2012  i  actualment  el  dia  18  de  juliol  el  seu  propietari  va  rebre  una  notificació  del
Departament  de  Medi  Ambient  on  li  demanen  que  en  un  termini  de  3  mesos  compleixi
l’Ordenança, i un cop acabat el termini, si no ha netejat i tancat el solar, llavors l’Ajuntament ja
actuarà subsidiàriament. 

El  batle llegeix  el  punt núm. 1 dels  motius  de la  proposta perquè els  presents  en tenguin
constància, i no sap si el Sr. Roig n’és conscient, però el que diu són acusacions molt greus cap
a l’equip de govern. No pot venir a fer aquestes acusacions i no aportar documentació que ho
demostri,  s’han de dur proves, ja que aquí no s’ha afavorit a ningú. També comenta al Sr.
Jaume que està content que s’hagin adonat ara que els solars han d’estar nets, ja que creu que
si veiessin les notificacions enviades durant l’anterior mandat, n’haurien de fer menys, de nets.
Demana al Sr. Roig si es pot moderar un poc i si té alguna acusació que la digui clarament. 

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu partit està molt conscienciat amb el tema dels
solars, i ja que a l’inici de la seva incorporació com a regidor va presentar una proposta similar
però no va arribar al Ple perquè li van dir que estaven fent feina en això i convenia esperar les
resolucions de les demandes presentades. A dia d’avui s’han incrementat les intervencions i
s’haurien d’augmentar encara més les denúncies, ja que hi ha una gran quantitat de solars que
no compleixen  les  normes,  i  per  això  el  seu  grup  votarà  a  favor  de la  proposta,  però  es
desmarquen de les formes que per ventura no són les més adequades.

El Sr. Roig contesta al batle dient que el punt núm. 1 no posa cap nom ni cap partit polític, i el
que diu és que els polítics són els que prometen i després no compleixen el que han promès i si
s’han sentit ofesos és perquè s’han donat per al·ludits. També diu al Sr. Tomàs que el que fan
respecte als solars és la feina que han de fer, però troba que ret poc i que, a més del solar en
qüestió, n’hi ha molts més per les distintes urbanitzacions i d’alguns no es coneix el propietari.
Ell demana informació als tècnics de la Casa, encara que això no agradi a gent de l’equip de
govern, i quan una cosa està mal feta ho diu, com també reconeix quan les coses es fan bé. 

El Sr. Jaume diu que ara sembla que el PP s’adona de totes les coses que passen, però creu que
l’actual equip de govern ja fa dos anys que viu de rendes i se’ls acaba el temps. Abans de
l’actual mandat, hi va haver anys que es feia feina amb més de 150 solars i que es trobaren
sense  les  eines  suficients,  i  actualment  han  trobat  una  millor  situació  econòmica  i  l’han
aprofitada. Creu que és hora que es posin en marxa i comencin a netejar solars i creu que
l’esperit de la proposta l’han de compartir.

El batle contesta al Sr. Roig que si troba que en tres mesos de feina han fet poca cosa, ell en 9
mesos com a regidor d’Esports tampoc va fer gaire cosa. I quant al Sr. Jaume, si qüestiona que
se li retreguin coses d’enrere és perquè hi ha motiu, ja que al final del seu mandat va deixar un
rati d’endeutament del 99,6 %, mentre que ara s’ha baixat al 65,7 %, i el dia que es deixi de
deure, ja no tindrà res més que dir-li-ho. 
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Tot seguit, un cop acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb
10 vots a favor (PP, SSPLL i ASI) i 11 vots en contra (PSOE, MÉS i PI),  per majoria queda
rebutjada la proposta esmentada.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ASI SOBRE LA DEFENSA DELS ANIMALS
Seguidament  es  veu la  proposta  de  resolució  presentada  per  ASI  relativa  a  la  creació  del
departament municipal del defensor dels animals, que traduïda al català diu:

1. El maltractament animal no és només la violència física exercida contra un animal. També ho és
el  seu abandonament o no proporcionar-los adequades condicions de vida o una alimentació
correcta.

2. No podem romandre incommovibles davant les moltes formes de maltractament animal tals com
pegar-los, no donar-los aliments ni aigua, tenir-los tancats, deixar-los lligats durant dies, deixar-
los a la intempèrie sense protecció davant el sol, el fred o la pluja, organitzar baralles, abandonar-
los, enverinar-los, etc. 

3. Els casos concrets denunciables solen dependre de cada comunitat autònoma i cada ajuntament,
atès que cadascun compta amb diferent legislació.

4. És per això que aquest Ajuntament hauria de dedicar algun esforç especial a crear la figura del
defensor dels animals, perquè, a través dels seus col·laboradors voluntaris entre els ciutadans del
municipi, es creés una comissió les finalitats principals de la qual serien vetllar pel compliment de
la normativa aplicable i impulsar les reformes legals necessàries en matèria de dret animal.

5. Des de la comissió es treballaria també en la difusió i la formació en dret animal, i es procediria,
així mateix, a crear una base de dades de legislació i resolucions com a eina que permeti tenir un
coneixement actualitzat en aquesta matèria jurídica dispersa, nova i canviant.

6. Així mateix, la comissió del defensor dels animals s'implicaria en la convivència del nin i els pares
amb els animals.  Sempre s'ha dit  que uns pares responsables amb la cura dels animals  han
d'ensenyar als seus fills com són els animals, el seu comportament, la forma de comunicació i les
necessitats alimentàries, ja que la convivència i cura dels animals ajuda el nin a educar-se en el
seu respecte. És per això que nosaltres també entenem que la millor manera de conèixer un
animal és a través de la interacció amb ell a casa. La convivència amb un animal domèstic és la
millor forma que els nins coneguin de primera mà com és un animal i com relacionar-s’hi i cuidar-
lo. No obstant això, la tinença de l'animal ha de partir  d'una decisió responsable, meditada i
consensuada per la família que haurà d'atendre’l i viure-hi. Cal evitar mostrar al nin que un animal
domèstic es du a casa sense assumir el compromís que implica la seva cura i que s'opta per la
solució més fàcil  quan sorgeixen complicacions: abandonar-lo en un alberg i en el pitjor  dels
casos, enmig del camp.

7. El  defensor  dels  animals  i  el  seu  grup  organitzarien,  en  col·laboració  amb diverses  entitats,
esdeveniments populars de caràcter lúdic. La seva finalitat és la de conscienciar i entretenir la
població, entre ells els nins, sobre la importància de cuidar i respectar a tots els éssers vius. Els
nostres  animals  més  propers,  cans  i  moixos,  solen  ser  els  protagonistes  d'actes  i  en  salons
monogràfics on es promou l'adopció d'animals amb diversos actes que giren entorn de la cura i la
tinença responsable, entre d’altres, de moixos i cans.

Per tals motius, es proposa al Ple d’aquest  Ajuntament que adopti l’acord següent:
Únic. La creació del departament municipal del defensor dels animals amb un grup de voluntaris,

primordialment depenent de les associacions, per portar endavant la realització dels motius exposats i per
descomptat, amb autorització i potestat per poder investigar dins del municipi de Llucmajor centres de
recuperació animal, tendes, criadors, zoològics, etc., i amb capacitat de denúncia davant les autoritats
públiques i  jutjats  de totes aquelles  injustícies  que es considerin maltractament  animal,  degudament
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coordinats amb el Seprona i la Policia Local, dotant-los de mitjans tècnics per elaborar el seu treball i de
cursos.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 20 de setembre, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el motiu de la proposta és que es
pugui crear entre els veïnats interessats un servei per poder denunciar directament al SEPRONA,
la policia local, etc. els casos de maltractament animal on sàpiguen que n’hi ha sense intervenir-
hi ells sinó el personal autoritzat.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup s’abstindrà en positiu, ja que creuen en la defensa
dels animals domèstics i en la seva protecció, però hi veuen una sèrie de dubtes per gestionar el
que proposen, com per exemple que els particulars puguin investigar sobre els expedients que
hi ha a l’Ajuntament. 

El regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Sr. Jaume Tomàs (MÉS), diu que el vot del seu grup
serà negatiu perquè el que demana aquesta proposta no té una seguretat jurídica i no és segur
que  si  s’aprovés,  es  pogués  dur  a  terme.  A  més,  demana  o  proposa  moltes  coses  que
l’Ajuntament ja les té, com és el Departament de Medi Ambient, on hi ha un servei especialitzat
en ruralia i el tema dels animals, i s’hi està fent feina, ja que aquests darrers anys s’han obert
bastants d’expedients.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu partit es posiciona a favor d’aquesta proposta,
ja que la motivació és positiva en si, però tenen dubtes de la possibilitat de dur-la a terme
jurídicament, i per això s’abstindrà. 

El Sr. Jaume proposa introduir una esmena a la proposta, en el sentit de suprimir l’autorització i
potestat per investigar, i el Sr. Tomàs proposa al Sr. Roig retirar la proposta, perquè es faci una
redacció més concreta i suprimir els punts que no són factibles, i tornar-la presentar a plenari. El
Sr. Roig diu que accepta retirar la proposta i que un cop rectificada es tornarà a presentar al Ple
perquè l’aprovi.

En aquests moment s’absenta de la sessió per 2 minuts el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE).

El Sr. Roig torna demanar pel conveni amb els veterinaris i el Sr. Tomàs contesta que encara no
està fet, i estan pendents de l’estudi econòmic.

Per acabar, el batle diu que finalment es retira la proposta.

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  per  a  la  cancel·lació  de  la  inscripció  de  l’entitat  “Asociación
Ornitológica Silvestrina Canaricultura Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016 es va comunicar al Sr. Sergi de la Guardia Ponz, en represen-

tació de l’“Asociación Ornitológica Silvestrina Canaricultura Llucmajor”,  un termini  per
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presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en
el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Asociación Ornitológica Silvestrina Canaricultura Llucmajor”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Asociación Bahía
33” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 28 de juliol de 2016, es va comunicar a la Sra. MBT, en representació de “Asoci-

ación Bahía 33”, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de
Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’apro-
va el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 
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Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Asociación Bahía 33”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Asociación Social y
Cultural Casa Hispanoamericana de Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. CRMR, en representació de l’Asociaci-

ón Social y Cultural Casa Hispanoamericana de Llucmajor”, un termini per presentar la
documentació  exigida  en  el  Reglament  de  Participació  Ciutadana  (RPC)  i  en  el  RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcio-
nament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
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ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Asociación Social y Cultural Casa Hispanoamericana de Llucmajor”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Club d’Esplai Itaca
s’Arenal” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. ARM, en representació del “Club d’Es-

plai Itaca s’Arenal”, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de
Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’apro-
va el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Club d’Esplai Itaca s’Arenal”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Associació Juvenil
Típic 90” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 17 d’agost de 2016 , es va comunicar a la Sra. MCV, en representació de l’“Asso-

ciació Juvenil Típic-90”, un termini per presentar la documentació exigida en el Regla-
ment de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats lo-
cals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Associació Juvenil Tipic-90”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 
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CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Club Deportivo
Cultural Atlético de Bahía” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 16 d’agost de 2016 , es va comunicar al Sr. MH, en representació de “Club De-

portivo Cultural Atlético de Bahía”, un termini per presentar la documentació exigida en
el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Club Deportivo Cultural Atlético de Bahía”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Associació Caminar
Nòrdic amb Bastons de Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
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1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. JR, en representació de “Associació
Caminar Nòrdic amb Bastons de Llucmajor”, un termini per presentar la documentació
exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Associació Caminar Nòrdic amb Bastons de Llucmajor”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Eliza la Mística” en
el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. JRM, en representació de “Eliza la Mís -

tica”, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Regla -
ment d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

20



3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Eliza la Mística”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Associació Artística
Sant Bonaventura” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. RFA, en representació de l’“Associació

Artística Sant Bonaventura”, un termini per presentar la documentació exigida en el Re-
glament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats lo-
cals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.
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II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Associació Artística Sant Bonaventura”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Club de Escuela de
Competición Llucmajor-S’Arenal” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 9 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. JDG, en representació de “Club de Es-

cuela de Competición Llucmajor-Arenal”, un termini per presentar la documentació exigi-
da en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de no-
vembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel qual
es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC, mitjan-
çant notificació entregada dia 10 de març del 2017. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i sec-

torials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’esta-
bleix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de l’Ajunta-
ment de Llucmajor.

II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació
preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·la-
ció de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb l’audiència prèvia
a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciu -
tadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal

22



d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim compe-
tencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el dia 20 de setem-
bre, i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat
“Club de Escuela de Competición Llucmajor-Arenal”. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció. 

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 3 de
juliol i dia 31 d’agost de 2017 (2017002715 a 2017003633).

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

3120/2017 25/07/17 Factures 4 cistelles bàsquet, adaptadors, dispositius seguretat, protector, etc.
3157/2017 31/07/17 Nòmina mes juliol 2017
3241/2017 04/08/17 Factures gestió esportiva s’Arenal Beach maig i juny 2017
3242/2017 04/08/17 Factures electromecànica Son Noguera
3243/2017 04/08/17 Factures viatges bus EMT, maig, juny 2017
3244/2017 04/08/17 Factures renovació manteniment aplicacions, còpies realitzades maig 2017, etc.
3248/2017 04/08/17 Factura conservació enllumenat públic Llucmajor juny
3249/2017 04/08/17 Factura servei telefònic
3250/2017 04/08/07 Factura productes alimentaris diversos
3251/2017 04/08/17 Factura aigua amb barrals febrer 2017
3252/2017 04/08/17 Factura aigua amb barrals juny 2017
3253/2017 04/08/17 Factura productes alimentaris
3254/2017 04/08/17 Factures productes alimentaris diversos
3255/2017 04/08/17 Factures productes alimentaris 
3548/2017 28/08/17 Nòmina mes d’agost 2017
3836/2017 15/09/17 Factures servei d’auxiliar al Claustre juny i juliol 2017
3840/2017 15/09/17 Factures material ferreteria-policia, subministrament divers, jardineria etc.
3841/2017 15/09/17 Factures realització projecte amb famílies usuàries, maig, juny, juliol i agost
3842/2017 15/09/17 Factures reparació i recanvis per a vehicles

ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA LOCAL PER LA IGUALTAT 
Seguidament el batle comenta que hi ha una moció d’urgència relativa a l’adhesió a l’Estratègia
Local per la Igualtat i al Pacte Ciutadà per una Mallorca Lliure de Violències Masclistes, impulsats
pel Consell de Mallorca.

Tot seguit es vota la urgència d’aquest punt, el qual prospera per unanimitat i es veu la moció
esmentada que literalment diu:
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“El Consell de Mallorca està desenvolupant un programa anomenat Estratègia Local per la Igualtat, que té
per objectius el foment de la igualtat de gènere en el conjunt dels municipis de Mallorca, a través d’una
xarxa estable que permeti desenvolupar les mesures adreçades al foment de la igualtat i a l’eradicació de
les violències masclistes en tots  els àmbits  de la vida política,  econòmica,  social  i  cultural  del  nostre
territori, tenint en compte que els municipis són els ens de major proximitat amb la ciutadania i el marc
de referència del govern municipal.

Les línies estratègiques d’aquest programa són:
1. La transversalitat de les polítiques de gènere
2. La sensibilització de la població en general
3. L’abordatge de la violència masclista, i
4. L’apoderament de les dones

Les  etapes  de  desenvolupament  de  l’Estratègia  preveuen  accions  que  han  de  desenvolupar  els
ajuntaments i d’altres que haurà de desenvolupar el Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular
d’Igualtat.

Concretament, els ajuntaments han de:
1. Aprovar l’adhesió a l’Estratègia Local per la Igualtat i al Pacte Ciutadà per una Mallorca Lliure de

Violències Masclistes, mitjançant un acord del Ple de l’Ajuntament.
2. Establir un cronograma que inclogui les accions clau per iniciar la feina.
3. Difondre, entre la població del municipi, la participació a l’Estratègia.
4. Integrar-se en el comitè comarcal, per coordinar les seves actuacions amb els altres municipis de

la seva comarca.

Justificació de la urgència
D’aquests cinc punts, és convenient aprovar en el Plenari de dia 27 de setembre de l’Ajuntament de
Llucmajor el punt número 1, aprovació de l’adhesió a l’Estratègia Local per la Igualtat i al Pacte Ciutadà
per una Mallorca Lliure de Violències Masclistes, mitjançant un acord del Ple de l’Ajuntament.

Un cop adherit, l’Ajuntament de Llucmajor entrarà a formar part del comitè comarcal del Migjorn Sud,
juntament amb els municipis de Santanyí, Felanitx, Campos i ses Salines. Tots aquests municipis ja han
signat la seva adhesió a l’Estratègia Local per la Igualtat.

La justificació de la urgència és que el proper 5 d’octubre ja hi ha convocada la primera trobada de
municipis adherits a l’Estratègia, i el 19 d’octubre també hi ha convocada la primera reunió del comitè
comarcal del Migjorn Sud, per tal de planificar i coordinar les accions que es pretenen desenvolupar.

Acords:
Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Llucmajor a l'Estratègica Local per la Igualtat i al

Pacte Ciutadà per una Mallorca Lliure de Violències Masclistes, atès l'interès d'aquesta corporació en la
plena  implicació  en  la  lluita  contra  qualsevol  forma  de  violència  i  discriminació  contra  persones  o
col·lectius.

Segon. Nomenar  les  persones Bernadí  Vives i  Maria  Antònia  Gil  com a responsables polítics,
Antònia Maestre i Emelia Florit com a responsables tècnics, que seran els referents al municipi per tal de
posar en marxa l’Estratègia.

Tercer.  Traslladar  el  present  acord a la  Direcció  Insular  d'Igualtat  del  Consell  de Mallorca,  i
facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar-lo.”
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El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup ha votat a favor de la urgència perquè així s’han
de fer les coses, i sobre el tema que per desgràcia s’han d’adherir per erradicar aquesta plaga
que  és  la  violència  masclista  o  qualsevol  tipus  de  violència,  li  donaran suport.  Proposa  la
possibilitat de nomenar substituts de les persones que s’han nomenat com a responsables i
demanaria que els facin arribar els acords que es prenguin en la Junta Comarcal que pareix que
es crearà.

El Sr. Juan Ramón Martin (SSPLL) diu que el seu grup dona el seu incondicional suport a la
proposta amb tot el seu significat i que el fons d’aquesta neix de la Direcció General d’Igualtat i
que tot el seu partit el comparteix, per això hi votaran a favor.

El batle, respecte al que ha proposat el Sr. Jaume, diu que miraran de nomenar qualque suplent
per si es donés el cas que algun titular no hi pogués assistir, i per descomptat que els passaran
tota la informació que es tengui en el seu moment.

Una  vegada  acabades  les  intervencions  se  sotmet  el  fons  de  l’assumpte  a  votació,  i  per
unanimitat s’aprova la moció en els mateixos termes que s’acaba de transcriure. 

MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I DELS DRETS FONAMENTALS
Seguidament el batle comenta que hi ha una moció d’urgència presentada per MÉS relativa a la
defensa  de la  democràcia  i  dels  drets  fonamentals.  El  Sr.  Jaume Tomàs (MÉS)  diu  que la
urgència d’aquesta moció ve donada pels darrers esdeveniments que han succeït a Catalunya,
que no tenien previst presentar-la, però vist el que ha passat troben que és el moment de dur
aquesta moció endavant. 

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el vot del seu grup a la urgència de la moció serà en contra i
el motiu és que, així com a l’altra moció presentada varen rebre la documentació per poder-la
examinar, en aquest cas no han rebut cap tipus d’informació.

Tot seguit es vota la urgència d’aquest punt, i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9
vots en contra (PP i ASI), per majoria prospera la moció presentada, que diu textualment:

“El Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar, el 19 de setembre, una proposició no de llei amb el
text següent:

El  Parlament  de les  Illes  Balears  expressa el  seu rebuig  al  fet  que,  amb l’excusa d’evitar  la
celebració del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, es dificulti  o persegueixi l’exercici
dels drets fonamentals com la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió
pacífica i, en conseqüència, insta el Govern de l’Estat a deixar d’instrumentalitzar la Fiscalia per
afrontar un conflicte de naturalesa política”.

Davant els esdeveniments que s’han succeït les darreres setmanes, en relació amb el que fa referència el
text de la proposició, consideram que l’Ajuntament de Llucmajor no pot restar impassible davant el que es
considera  una  agressió  injustificada  a  tota  la  legalitat  vigent,  una  violació  flagrant  dels  principis
fonamentals  de  separació  de  poders,  que  són  a  la  base  del  nostre  Estat  de  Dret,  i  una  utilització
il·legítima, tant de les forces d’ordre públic com de les institucions, per part del Govern de l’Estat, i ha
d’aprovar el mateix acord que el Parlament de les Illes Balears.
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Per tot això, l’Ajuntament en Ple aprova els acords següents:
1.  L’Ajuntament de Llucmajor expressa el seu rebuig al fet que, amb l’excusa d’evitar la celebració

del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, es dificulti o persegueixi l’exercici dels drets fo-
namentals com la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió pacífica i, en
conseqüència, insta el Govern de l’Estat a deixar d’instrumentalitzar la Fiscalia per afrontar un
conflicte de naturalesa política.

2. Aquest acord es farà arribar a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern de l’Estat.”

Tot seguit  s’obre un torn d’intervencions i  el  Sr.  Jaume reitera que el  tema és urgent i  és
necessària una solució a un problema unilateral que ha creat qualcú. Comenta que MÉS diu que
es va aprovar aquesta declaració i és veritat, però no la va aprovar tothom. Els estranya que
segons quins grups donin suport a aquesta declaració, i el que s’ha vist aquests dies obeeix a
unes resolucions fetes pels tribunals i a unes denúncies interposades per uns particulars. Si els
jutges actuen, és perquè la legalitat no es compleix, però es veu que hi ha algú que viu dins un
món idíl·lic i que es crea les lleis a la seva manera, i això és el que s’ha vist al Parlament de
Catalunya, i pensen que això és greu. Si volen que l’Ajuntament de Llucmajor participi a fer
creure a la gent que l’Estat no està en separació de poders, el seu grup no pot participar en
això,  i  el  més greu és  que s’ha  faltat  al  respecte  a  regidors i  batles  de Catalunya per  no
compartir la mateixa opinió, i això és falta de cultura democràtica. El PP diu sí a una solució
urgent, però no a la que unilateralment volen alguns, per això el seu vot serà negatiu.

El batle diu que el seu partit donarà suport a aquesta moció i que la solució d’aquests conflictes
mai ha estat l’enfrontament. Considera que tal vegada a la via unilateral de Catalunya el que hi
hauria d’haver és diàleg, però no està bé que des del Govern Espanyol l’única via hagi estat la
judicial i policial.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup votarà a favor de la moció, ja que estan a
favor de la llibertat d’expressió, els drets fonamentals i de tot el que s’especifica en la moció,
així com també amb l’explicació que ha donat el batle.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu vot a aquesta moció serà negatiu, perquè pensen que
va ser molt trista la imatge que va donar aquest “senyor” en el Parlament de Catalunya, ja que
no està d’acord que per una part es digui una cosa i sigui aquesta la que valgui, sense tenir en
compte les altres opinions. Si això hagués passat fa dos anys s’hauria aturat, i troben que tant
els fiscals com els jutges han de fer la feina que els toca, i és molt trist que s’adoptin represàlies
contra els que no pensen com ells.

El Sr. Tomàs creu que no és un problema unilateral, sinó un problema bilateral, i si el Govern
Central no comença a posar-hi un poc de la seva part amb el diàleg, estarem igual. Hi ha una
gran majoria  de catalans que voler  decidir  el  seu futur  i  des del  Govern Central  es coarta
aquesta decisió i això és una equivocació.

El Sr. Jaume diu que la moció d’avui de MÉS no és la mateixa que presenten altres grups del
mateix partit a distints municipis on hi ha un punt de defensa del dret d’autodeterminació però
aquí no. 
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El batle diu que el motiu pel qual el seu partit dona suport a aquesta moció és al dret de llibertat
d’expressió. 

El Sr. Tomàs diu que el seu grup representa MÉS i la moció que han presentat és la que hi ha
avui aquí. 

El Sr. Jaume aclareix que ell només volia dir que el grup MÉS representa o té partits integrats,
que actualment estan al davant del Govern de la Generalitat, i ho ha dit en aquest sentit.

Seguidament i un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i
amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 en contra (PP i ASI), per majoria s’aprova la
moció en els mateixos termes que s’acaba de transcriure. 

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Jaume s’interessa per la dotació o no dotació de
clavegueram de Cala Pi, Vallgornera i es Pas, ja que han vist una possible resolució referida al
municipi d’Alcúdia on creu que no té ni la meitat de problemes mediambientals que puguin tenir
aquests terrenys, i pareix que la Comissió Balear de Medi Ambient denegarà l’exoneració de
clavegueram. Demana si ja han pres cap decisió i si tenen cap notícia de la Comissió Balear. Per
altra banda demana si està previst abaixar la taxa de fems, tenint en compte que ha abaixat el
cost d’incineració. 

En aquests moments s’absenta de la sessió per uns tres minuts la Sra. Lucia Escribano (PSOE).

El Sr. Tomàs explica que la setmana passada varen tenir una reunió amb el president de la
Comissió Balear de Medi Ambient i el director general de Biodiversitat, i els tècnics de cada part,
i  la  conclusió  va ser  que han de presentar  l’exoneració d’obligació de fer  clavegueram ben
argumentada i  esperar  resposta.  S’ha  demanat  pressupost  a  quatre  empreses perquè facin
l’estudi de repercussions ambientals per adjuntar a l’exoneració d’obligació de clavegueram i en
tenir-lo es podrà sotmetre a aprovació inicial, i la intenció és presentar-la a finals d’aquest any o
a principis del que ve.

El batle diu que no està prevista la baixada de les taxes per incineració.

El Sr. Martín trasllada unes queixes perquè roman encara tancada la cantina del camp d’esports
de Llucmajor, perquè no veuen bé que a aquestes altures de la temporada estigui tancada. El
regidor d’Esports, Sr. Tugores, contesta que s’està fent l’estudi econòmic de la licitació, i s’estan
preparant els plecs i confia poder tenir-ho d’aquí a pocs dies.

El Sr. Roig fa un prec perquè es redueixi la velocitat a l’entrada del carrer de la Font, des de la
carretera d’Algaida. Per altra banda, al ple d’agost la regidora de Serveis Socials el va tractar de
mentider quan es va parlar de les treballadores socials dels horabaixes, i després li demanà
disculpes a la sortida i les va acceptar, però demanaria que no el tractés de mentider perquè
tenia la informació des de feia tres hores. Demana que rectifiqui aquí, ja que ell de mentider no
en té res. També voldria saber per què s’ha prohibit entrar dins el pavelló als pares dels al·lots
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que entrenen a bàsquet, i si un diumenge es va prohibir que els nins de 10 anys es dutxessin al
pavelló, quan els vestidors estaven buits. També creu que les previsions enguany s’han fet fatal,
ja que s’ha aconseguit que els 4 o 5 clubs es posin en contra de l’Ajuntament.

En aquests moments s’absenta de la sessió per uns 2 minuts el Sr. Joan C. Jaume (PP).

El Sr. Roig diu que, encara que estem pendents de l’estudi econòmic, no veu normal que encara
no es pugui tenir la cantina del pavelló en funcionament. Per altra banda, felicita el govern
municipal per les graderies.

El batle diu que pren nota del tema de la velocitat al carrer de la Font. Pel que fa al camp de
futbol de Llucmajor, enguany ha estat un poc atípic a causa de les obres realitzades tant a les
graderies com als vestidors, i la majoria de vegades els terminis de finalització no són sempre
exactes. Demana un poc de paciència als usuaris, ja que tot això és per a una millora. 

La Sra. Gil rectifica al Sr. Roig i diu que a la finalització del plenari passat no li va demanar
disculpes sinó que li digué que es podia haver equivocat i ho comprovaria. Com es pot veure, el
Departament de Serveis Socials ha millorat molt i té tants de serveis nous que a vegades li
passen aquestes coses.

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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