ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 20/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 27 de novembre de 2019
Horari: de les 19 a les 20.10 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Eric Jareño Cifuentes, batle president
 Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet
Escalera i Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular
 Noemí Getino Pérez i Ginés Sáez González, per Ciudadanos, Partido de la
Ciudadania
 Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucamajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallés, Bartomeu Tugores Vicens,
Francisca Almagro Peset i José Luís Huéscar Villar pel Partit Socialista Obrer
Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver i Maria Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca – APIB
 José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actua Baleares
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades els dies 30 d’octubre (ordinària) i 13 de novembre (extraordinària) de 2019, i atès
que no s’hi fa cap objecció se sotmet a votació i s’aprova per assentiment.
APROVACIÓ DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es
relacionen, corresponen a exercicis anteriors o bé no se pot procedir a la seva aplicació
pressupostària a l’exercici 2018, 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, essent totes elles necessàries i indispensables per el normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del
L’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019, 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
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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
atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
Vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i vist l’informe
305/2019 d’intervenció amb objecció,
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 20 de
novembre i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència,
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent Acord:
Primer:- Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement Extrajudicial de crèdits 12/2019, 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 12/2019 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.
NUM. Fact.

FECHA

17141801P0039842

20/12/2018

17141801P0040611

20/12/2018

17141801P0041528

20/12/2018

17141801P0036908

20/12/2018

17141801P0039199

20/12/2018

17141801P0043505

20/12/2018

17141801P0043966

20/12/2018

17141801P0044296

20/12/2018

17141801P0046690

20/12/2018

17141801P0041300

20/12/2018

17141801P0041301

20/12/2018

17141801P0038430

20/12/2018

17141801P0042819

20/12/2018

17141801P0043504

20/12/2018

17141801P0043937

20/12/2018

17141801P0036584

20/12/2018

17141801P0042820

20/12/2018

17141801P0036589

20/12/2018

17141801P0036595

20/12/2018

CONCEPTO
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 AV RAMON SANT MARTI (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4. TRIMESTRE 2019
C/PEGAS, ESQ. CREU DEL SUD -- (340)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4. TRIMESTRE 2018 CENTRE SANITARI
PROVEÏMENT AIGUA 4. TRIMESTRE 2018 PLAZA MAJOR, DAVANT C/ CABRER. (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4. TRIMESTRE 2018 C/JOAN D'AUSTRIA, ROTONA PLAZA JOAN
MALARET - (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4. TRIMESTRE 2018 C/ FALCO, 60 - (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4. TRIMESTRE 2018PLAÇA RUFINO CARPENA, FTE.Nº 42
M.F.AULET
(151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4.TRIMESTRE 2018 -C/
CREUETA, ZONA VERDA 5- (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA - POLIDEPORTU
S'ARENAL -- 4 TRIMESTRE 2018
PPRROVVEÏMENT AIGUA 4 TRIMESTRE 2018
TREVOL, ESQ. PARQUE,(151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 1 TRIMESTRE 2019
LES PALMERES, AVDA.,(151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018
(151) RONDA PONENT, 010
PROVEÏMENT D'AIGUA Calle XIPRER,
JARDINERA CENTRAL, 4 TRIMESTRE 2018
(151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIM. 2018 MILANA, ENTRE Nº 9 Y 11, 9-11 (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/
M. ANTONIA SALVA, 050 (920)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018
RONDA PONENT (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA C/ PI 4 TRIMESTRE
2018 - (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/TERRAL, DEL, OF. TURISMO ARENAL(432)
PROVEEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 Calle FRIGOLA, ENTRE 1 - 7 ESQ.C/ MAR (151)

NOMBRE

IMPORTE

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.128,84

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

55,86

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

54,45

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

18,62

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

21,37

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

58,61

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

302,73

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

886,11

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

40,43

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

84,26

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

18,62

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

43,94

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

17141801P0036600

20/12/2018

17141801P0036599

20/12/2018

17141801P0043337

20/12/2018

17141801P0039204

20/12/2018

17141801P0041155

20/12/2018

17141801P0037764

20/12/2018

17141801P0040344

20/12/2018

17141801P0040340

20/12/2018

17141801P0038748

20/12/2018

17141801P0042163

20/12/2018

17141801P0042106

20/12/2018

17141801P0041104

20/12/2018

17141801P0045193

20/12/2018

17141801P0036603

20/12/2018

17141801P0040612

20/12/2018

17141801P0039667

20/12/2018

17141801P0036586

20/12/2018

17141801P0036593

20/12/2018

17141801P0040405

20/12/2018

17141801P0036591

20/12/2018

17141801P0036601

20/12/2018

17141801P0046812

20/12/2018

17141801P0038637

20/12/2018

17141801P0041431

20/12/2018

17141801P0042233

20/12/2018

17141801P0036594

20/12/2018

17141801P0036596

20/12/2018

17141801P0038437

20/12/2018

17141801P0039735

20/12/2018

17141801P0039848

20/12/2018

PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2019 C/
MARE DE DEU DE GRACIA
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2019 C/ MARE DE DEU DE GRACIA, PZ.NA
JUANOTA - (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2019 C/MENDEZ NUÑEZ, DAVANT Nº 9 - OFICINES
MUNICIPALS. (920)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/ XALANA, ROTONDA PLAÇA LEPANT (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/ MARE DE DEU DE BEGONYA (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PLAÇA ESPAÑA, 12 - (920)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/M. ANTONIA SALVA, ESQ.FORMENTERA (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA - 4 TRIMESTRE 2018 C/JUPITER, DAVANT DOFINS (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/PAU - PARC MOBIL - (920)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/PEGAS, ESQ. CREU DEL SUD PISCINA
BADIA BLAVA (340)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/EUROPA, DUTXES POLIESPORTIU (340)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 RONDA CARLES V, ROTONDA DAVANT C/
RAMON
LLULL (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/REGNE DE MALLORQUE, CAMPO FUTBET
SA
TORRE, 025 - (340)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PLAÇA ESPAÑA, DAVANT Nº55 (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 Calle SAGITARI, 002 (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/EUROPA POLIDEPORTIVO ARENAL (340)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 AV REGNE DE MALLORQUE, DAVANT Nº 23 (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 RONDA ANTONI RAMIS SENADOR, C/ FONT
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/MATEU MONSERRAT- VESTUARIS
PISCINES (340)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 CEDRE, DAVANT PARC. (151)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
AVINGUDA DE EUROPA (CANTINA- ARENAL)
(340)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMERTRE 2018.
EUROPA, AVINGUDA DE, ROTONDA
AQUACITY LLEMSA PUNT VERD (162)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PLAÇA ESPANYA 61 (231)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/MATEU MONSERRAT - CAMP D'ESPORTS
(340)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/ANTONI MAURA, FONT PLAÇA SABATER
(151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/ NEPTU, ( C. RIEGO) ESTACIO DE
BOMBEO, 011 - (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 ARENAL, KARCHER (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PASSEIG DE JAUME III, FONT
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 CONSTITUCIO N6 OFICINAS MUNICIPALES
(920)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2019 Calle MARQUES DE LA ROMANA, (ESQ. CON
AVDA.
EUROPA) (151)

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

75,49

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

177,18

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

88,95

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

70,24

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

50,34

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

61,47

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

447,54

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

804,75

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

277,90

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

35,17

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

2.823,85

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

18,62

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.104,61

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

173,09

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

159,65

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

146,87

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

56,22

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.884,63

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

54,47

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

18,62

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

192,96

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10
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17141801P0040098

20/12/2018

17141801P0038011

20/12/2018

17141801P0042183

20/12/2018

17141801P0045126

20/12/2018

17141801P0037351

20/12/2018

17141801P0042607

20/12/2018

17141801P0040425

20/12/2018

17141801P0041443

20/12/2018

17141801P0043965

20/12/2018

17141801P0036582

20/12/2018

17141801P0044295

20/12/2018

17141801P0036598

20/12/2018

17141801P0036587

20/12/2018

17141801P0046716

20/12/2018

17141801P0036605

20/12/2018

17141801P0042821

20/12/2018

17141801P0040404

20/12/2018

17141801P0037775

20/12/2018

17141801P0041871

20/12/2018

17141801P0041444

20/12/2018

17141801P0043016

20/12/2018

17141801P0045153

20/12/2018

17141801P0036583

20/12/2018

17141801P0046358

20/12/2018

17141801P0036592

20/12/2018

17141801P0039788

20/12/2018

17141801P0036602

20/12/2018

17141801P0036604

20/12/2018

17141801P0036590

20/12/2018

17141801P0026573

25/09/2018

17141801P0027132

25/09/2018

PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/SANT ISIDRE LLAURADOR, DEVORA
FAÇANA
PARC BOMBERS (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/ANDALUSIA 11 - (132)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PASSEIG DE LA ARBREDA
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PLAZA NA RODONA, DAVANT C/ IMPERIAL
(151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 -C/
MEXIC, ENTRE Nº 1 Y 3 (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 CAMI DE S'AGUILA, CANERA MUNICIPAL
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2019 FORMENTERA, CERCA Nº 19 (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 -C/
ESCORPERA, PISTES PETANCA 25 - (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/
CEDRE, (RIEGO PARQUE INFANTIL), 005 (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/SANTA CATALINA, ENTRADA DEPOSITO PUNT
VERD, (162)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018
C/IMPERIAL, ENTRADA URBANITZACIO (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PLAÇA DE SANT BONAVENTURA (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/GALIOTA, E/C/DONZELL (CLUD D'ESPLAI),
(151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/JAUME I, POR C/ MONJES 7, EN PB SUELO
- (920)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 C/IMPERIAL, DEPOSITO MAIORIS, ENT.(163)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 -C/
CRISTOFOL COLOM 12 - (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018- C/
MATEU MONSERRAT (PISCINES) (340)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 CONSTITUCIO, POR C/ CURIA REAL - OAC (920)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PLAÇA BME. ROMAGUERA (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 PLAÇA ESTANYS POR C/ FICUS - (151)
PROVEÏMENT D'AIGUA 4 TRIMESTRE 2018 AVDA. DEL BALADRE, ENTRADA SON VERI
(151)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
C/FIRA, 14 (920)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
C/SANTA MARIA, FRENTE Nº 33 - ZONA
VERDE
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
PLAÇA NAVEGACIO, FRENTE C/ GOLETA
(151)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
C/ANTONI GARCIAS, (LLEMSA-CONTADOR
RIEGO) (151)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
MIRAMAR, AVINGUDA DE, FRENTE N. 26
(PASEO) (151)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
C/PEGÀS (341)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
CAS ROSSOS (S.NOGUERA), CONTADOR
RIEGO, 016 (163)
PROVEÏMENT AIGUA 4RT TRIMESTRE 2018.
AVDA. DEL BALADRE, A MITAD DE LA CALLE LLEMSA CONT. (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE.
PLAÇA D'ESPANYA, 61 OFICINA SERVEIS
SOCIALS (232)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/JOAN D'AUSTRIA, ROTONA PLAZA JOAN

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

347,23

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.224,00

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

17,24

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.313,65

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

385,81

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

59,99

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

298,59

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

42,19

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

71,99

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

91,71

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

18,62

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

2.237,70

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

54,45

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

19,99

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

64,13

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

86,02

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

14,48

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

21,37

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

42,06

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.338,48

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.644,65

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

310,99

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

49,20

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

17,24

17141801P0025712

25/09/2018

17141801P0028030

25/09/2018

17141801P0028276

25/09/2018

17141801P0029035

25/09/2018

17141801P0030753

25/09/2018

17141801P0024522

25/09/2018

17141801P0028272

25/09/2018

17141801P0028357

25/09/2018

17141801P0028543

25/09/2018

17141801P0029374

25/09/2018

17141801P0030949

25/09/2018

17141801P0031270

25/09/2018

17141801P0031437

25/09/2018

17141801P0031898

25/09/2018

17141801P0033086

25/09/2018

17141801P0034624

25/09/2018

17141801P0024535

25/09/2018

17141801P0024542

25/09/2018

17141801P0029231

25/09/2018

17141801P0025288

25/09/2018

17141801P0028544

25/09/2018

17141801P0029712

25/09/2018

17141801P0029086

25/09/2018

17141801P0027666

25/09/2018

17141801P0026680

25/09/2018

17141801P0029375

25/09/2018

17141801P0032229

25/09/2018

17141801P0033059

25/09/2018

17141801P0024543

25/09/2018

MALARET (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ CONSTITUCIO, POR C/ CURIA REAL ANTIGUA
PEIXATERIA (920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/SANT ISIDRE LLAURADOR, FACHADA
JUNTO
PARQUE BOMBEROS (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/M. ANTONIA SALVA, ESQ.FORMENTERA
(PARQUE MUNICIPAL) (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
RONDA CARLES V, ROTONDA FRENTE C/
RAMON
LLULL (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/PI, DEL, ESQ. AVDA. LAS PALMERAS (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ SANT ISIDRE LLAURADOR, CEIP SA
MARINA DE
LLUCMAJOR (3210)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/JUPITER, FRENTE DELFINES, 1 (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/FORMENTERA, CERCA Nº 19 - RESIDENCIA
Y
GUARDERIA (920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/PEGAS, ESQ. CREU DEL SUD PISCINA
BAHIA AZUL, (341)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ESCORPERA, PISTAS PETANCA, 25 (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
AVDA. DEL BALADRE, ENTRADA SON VERI
(151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/MENDEZ NUÑEZ, DAVANT Nº 9 - OFICINES
MUNICIPALS (920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/MILANA, ENTRE Nº 9 Y 11, 9-11 (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/CEDRE, (RIEGO PARQUE INFANTIL), 5 (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/FIRA, 14 (920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
CARRETERA CALA BLAVA, POLIDEPORTIVO
ARENAL - PISC (341)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
PLAÇA SAN BUENAVENTURA (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/OCELLS, ENTRADA PUIG DE ROS
(CONTADOR
RIEGO) (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/TREVOL, ESQ. PARQUE (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/MEXIC, ENTRE Nº 1 Y 3 (CAMINO) (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/SAGITARI, 2 (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ FALUTX, CEIP BADIES (3210)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ MARE DE DEU DE BEGONYA, ENTRADA
URB.CENTRO VIAL (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ CONSTITUCIO, OFICINAS MUNICIPALES, 6
(920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/PAU, DE LA, PARQUE MOVIL (920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ESTANY, PLAZA DE, POR C/ FICUS (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/CREUETA, ZONA VERDE, 5 (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
PLAÇA NA RODONA, FRENTE C/ IMPERIAL
(151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/IMPERIAL, DEPOSITO MAIORIS (151)

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

52,71

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

15,86

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

64,13

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

184,12

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

37,93

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

73,75

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

15,86

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

457,69

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

15,86

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

177,18

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

43,45

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

75,49

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.033,68

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

95,86

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

17,24

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

596,18

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

284,79

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

156,14

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

70,24

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

59,99

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

793,71

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.789,47

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

17141801P0030115
17141801P0033126

17141801P0024529
17141801P0024533
17141801P0028337
17141801P0024540
17141801P0024903
17141801P0027598
17141801P0029802
17141801P0034746
17141801P0027137
17141801P0026604

17141801P0028336
17141801P0029362
17141801P0024520
17141801P0034292
17141801P0024536
17141801P0024902

17141801P0025821
17141801P0026015
17141801P0031870
17141801P0024531
17141801P0026373
17141801P0027773
17141801P0029232

17141801P0024519

17141801P0024523

PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/ARBREDA, PASSEIG DE LA, FRENTE Nº 2
(150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 AVDA. REGNE DE MALLORQUES, CAMPO
FUTBITO SA TORRE, 25 (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ANTONI GARCIAS, (LLEMSA-CONTADOR
25/09/2018
RIEGO),
60 (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018
C/ARENAL, KARCHER (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/MATEU MONSERRAT. BATLE, VESTUARIO
PISCINAS (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018
PLAÇA ESPANYA, DAVANT Nº55 (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/SANT BARTOMEU, ESCUELA S´ALGAR
(3210)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 EUROPA, AVINGUDA DE, POLIDEPORTIVO
ARENAL (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018
C/BME. ROMAGUERA, PLAZA DE, (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/EUROPA, AVINGUDA DE, ROTONDA
25/09/2018
AQUACITY LLEMSA PUNT VERD
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018
C/XALANA, ROTONDA PLAZA LEPANT (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/DRAGONERA, ESQ. ESPALMADOR
25/09/2018
ESCUELA SON
VERI) (3210)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/MATEU MONSERRAT. BATLE, (PISCINAS
LLUCMAJOR) (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 MATEU MONSERRAT. BATLE, CAMPO DE
FUTBOL (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018
SANTA MARIA, FRENTE Nº 33 ZONA VERDE (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 PLAZA NAVEGACIO, FRENTE C/ GOLETA
(150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/MATEU MONSERRAT. BATLE, (CANTINA
LLUCMAJOR) (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/SANT BARTOMEU, ESCUELA S'ALGAR, 028
(3210)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ BARTOLOME SASTRE GARAU,
25/09/2018
CONTIN.GRUP
ESCOLAR - CEIP REI (3210)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018
C/PARE RIPOLL, 16 (334)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018
C/M. ANTONIA SALVA, 50 (920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/NEPTU, (LLEMSA- C. RIEGO) ESTACION DE
BOMBEO (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/PASSEIG DE JAUME III, FUENTE LUMINOSA
(150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 C/ RAMON DE SANT MARTI,AVDA.,
COLOCADO EN LA ROTONDA (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 AVDA. LES PALMERES, (ENTRADA
URBANIZACION) (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/SANTA CATALINA, ENTRADA DEPOSITO 25/09/2018
PUNT
VERD (162)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
25/09/2018 AVDA. REGNE DE MALLORQUES, FRENTE Nº
23 (150)

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

39,30

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.048,51

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

29,65

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

110,57

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

2.641,78

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

19,99

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

155,16

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

417,36

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

2.866,59

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

2.719,03

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

14,48

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

21,37

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

122,83

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

252,57

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

558,31

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

103,55

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

124,58

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

14,48

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

2.302,52

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

32,41

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

17141801P0027719

25/09/2018

17141801P0030752

25/09/2018

17141801P0024846

25/09/2018

17141801P0034507

25/09/2018

17141801P0030038

25/09/2018

17141801P0030095

25/09/2018

17141801P0030165

25/09/2018

17141801P0030540

25/09/2018

17141801P0030754

25/09/2018

17141801P0032228

25/09/2018

17141801P0024524

25/09/2018

17141801P0024526

25/09/2018

17141801P0031438

25/09/2018

17141801P0031899

25/09/2018

17141801P0025701

25/09/2018

17141801P0026684

25/09/2018

17141801P0024538

25/09/2018

17141801P0025948

25/09/2018

17141801P0029459

25/09/2018

17141801P0024521

25/09/2018

17141801P0034650

25/09/2018

17141801P0024537

25/09/2018

17141801P0027779

25/09/2018

17141801P0024528

25/09/2018

17141801P0024530

25/09/2018

17141801P0024532

25/09/2018

17141801P0024527

25/09/2018

17141801P0024534

25/09/2018

PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
AVINGUDA DE MIRAMAR, FRENTE N. 26 (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/XIPRER, JARDINERA CENTRAL (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
PLAZA MAJOR, FRENTE C/ CABRERA (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
PINSA, FTE.Nº 8 - COLEGIO PUIG DE ROS
CEIP
URBANITZACIO (3210)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE
EUROPA, AVINGUDA DE, POLIDEPORTIVO DUCHAS. (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/PEGAS, ESQ. CREU DEL SUD PISCINA
BAHIA AZUL (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ANTONI MAURA, FUENTE PLAZA SABATER
(150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
CAMI DE S'AGUILA, PERRERA MUNICIPAL
(313)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/CRISTOFOR COLOM, 12 (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/IMPERIAL, ENTRADA URBANIZACION (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/GALIOTA, E/C/DONZELL (CLUD D'ESPLAI)
(150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/TERRAL, DEL, OF. TURISMO ARENALPLAZA, 023 (432)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/FALCO, 60 (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
PLAZA RUFINO CARPENA, FTE.Nº 42
M.F.AULET
PARQUE-RIEGO (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
PLAZA ESPAÑA, 12. (920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/GRUP ESCOLAR, FRENTE Nº 35
GUARDERIA FADA MORGANA (3211)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
EUROPA, AVINGUDA DE, (CANTINA- ARENAL)
(340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ANDALUSIA, 011 (132)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
C/ TERRAL, DEL, POLICIA LOCAL - ARENAL,
037, B (232)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
RONDA PONENT (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2018.
JAUME I, POR C/ MONJES, EN PB SUELO, 007
(920)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE.
C/MARE DE DEU DE GRACIA, PZ.NA
JUANOTA
ENFRENTE C. TELEFO (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE. C/
MARQUES DE LA ROM ANA, (ESQUINA CON
AVDA.
EUROPA) (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE.
C/CEDRE, FRENTE PARQUE - LLEMSA
C.RIEGO
ESCUELAS, (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE.
c/ANTONI RAMIS SENADOR, RDA, ESQ. C/
FONT
CONT.RIEGO-LLEM (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE.
FRIGOLA, ENTRE 1 - 7 ESQ.C/ MAR LLEMSA
RIEGO Y
BAR., S/ (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE. AVDA.
DEL BALADRE, A MITAD DE LA CALLE LLEMSA CONT. (151)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE.

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

710,95

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

31,03

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

29,65

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

568,83

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

515,11

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.670,85

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

65,51

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

2.171,50

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

33,79

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

465,47

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

38,68

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

47,44

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

76,55

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

66,73

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

124,58

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

150,89

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

1.143,18

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

59,72

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

71,99

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

215,83

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

19,99

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

13,10

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

28,27

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

175,83

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

17141801P0024539

25/09/2018

17141801P0026366

25/09/2018

FACTURA -1931

21/07/2017

FACTURA -2420

31/08/2017

FACTURA -2418

31/08/2017

FACTURA -2421

31/08/2017

MIRAMAR, AVINGUDA DE, CASETA CRUZ
ROJA (150)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE.
C/PEGÀS (340)
PROVEÏMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE.
RONDA PONENT, 10 (132)
SERVEI D'AMBULANCIAS - PLAZA MAYOR DE
S´ARENAL + ENFERMER. FESTES SANT
CRISTÒFOL 2017
SERVEI D'AMBULÀNCIES - SA MILLA 2017 CALA DEL CLUB NAUTIC - ARENAL DE 09:00 A
12:00H. 2017
SERVEI D'AMBULÀNCIES AVANÇAT FESTA
HOLI - PLAÇA LES PALMERES - 21:00 A
00:00H 2017
SERVEI D'AMBULÀNCIES FESTA DE LA
GARROVA ESTRUCADA - PL RUFINO
CARPENA - LLUCMAJOR DE 17:00 A 21:30H. +
SERVEI D'AMBULÀNCIES
REVETTLLA JOVE - PL ESPANYA LLUCMAJOR DE 23:00 A 06:00H + SERVEI
D'AMBULÀNCIES FESTA HOLI - PL JOAN DE
BORBO - BADIA GRAN DE 22:00 A 02:00H.
2017
Permanencia con PUESTO MEDICO
AVANZADO SOPAR A LA FRES

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

2.581,11

FCC AQUALIA, S.A. LLUCMAJOR

43,94

AMBUIBERICA SERVICIOS
SANITARIOS SA

2.850,00

AMBUIBERICA SERVICIOS
SANITARIOS SA

200,00

AMBUIBERICA SERVICIOS
SANITARIOS SA

225,00

AMBUIBERICA SERVICIOS
SANITARIOS SA

2.730,00

18F0854

12/12/2018 SUMINISTRAMENT DE MÀQUINA D'AIRE

SALVA CLAR AINA MARIA

399,00

18F0790

15/11/2018 AIRE PORTÀTIL FRED I CALOR. STOCK VARI

SALVA CLAR AINA MARIA

399,00

18F0555

02/07/2018 STOCK DE VENTILADORS

SALVA CLAR AINA MARIA

189,90

NUM. FACTURAS:
IMPORTE TOTAL:

173

59.565,13

Tercer.- Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits, no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la hisenda municipal.
PROPOSTA DEL PP PER A UNA NOVA PROPOSTA DE REPARTIMENT DE L’IMPOST DE
TURISME SOSTENIBLE
Tot seguit el portaveu del PP, Sr. Eric Jareño dóna lectura de la següent proposta que
textualment diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat mes de maig el Govern Balear va aprovar el Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per
2019. Aquesta convocatòria estava oberta a la presentació de projectes per part dels Ajuntaments,
entre d’altres institucions.
Els Ajuntaments van fer un esforç tècnic, pressupostari, humà i de celeritat molt important per elaborar els projectes que es van presentar amb les màximes expectatives d'aconseguir millores importants
per als seus municipis, i dintre de les exigències establertes pel Govern. Es van presentar en temps i
forma un total de 36 projectes amb propostes destinades a millorar les infraestructures i el paisatge.
El passat 29 d’octubre va tenir lloc la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible l’objectiu de la qual
era decidir quins dels projectes presentats per les diferents administracions serien finançats a càrrec
del Fons del Impost de turisme sostenible recaptat al 2019.
La resolució de la Comissió va ser 68 projectes per import de 104.9 milions d’euros, amb els vots en
contra de la Federació d’entitats locals de les Illes Balears (FELIB), el GOB, Amics de la Terra i
ARCA, i l’abstenció de CAEB, el Consell de Eivissa i el Consell Agrari.

Van ser exclosos la totalitat dels 36 projectes presentat pels municipis, quedant de manifest una vegada més, que el Govern Balear no tenia cap intenció de valorar la feina feta i les necessitats municipals.
Aquest es el tercer any consecutiu que el repartiment de l’impost de turisme sostenible exclou el municipalisme, (quedant únicament recollit Palma), a més de constatar-se que el procés d’elecció dels
projectes que es subvencionen amb l’ITS, ha estat mancat de transparència i de consens.
És important tenir clar que els municipis són les administracions que més esforç econòmic han de fer
per mantenir les infraestructures i serveis que afavoreixen precisament el foment i l’impuls del turisme
a les Balears, i on es generen els ingressos de l’ITS.
D’altra banda s’observa que projectes que ja tenien partida pressupostaria ordinària o que havien de
ser finançant pel Govern Central, han passat a ser finançant per l’ITS, com ara el metro de Palma o el
Conservatori de Maó, sense una explicació, ni justificació jurídica ni tècnica, i en conseqüència perdent finançament.
El Govern Balear no està prioritzant els objectius mediambiental ni turístic a l’hora d’impulsar els projectes a finançar amb fons recaptats de l’ITS, observant una perversió de l’objectiu inicial.
Davant la situació actual el Partit Popular reitera la seva la defensa del municipalisme i presenta els
següents acord.
Primer. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de les Illes Balears, a deixar sense efecte
l'acord de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta de repartiment
tenint en compte els projectes municipals.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de les Illes Balears a la modificació del sistema de distribució dels ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, consensuant uns altres criteris
de repartiment conjuntament amb agents econòmics i socials, les administracions implicades, i donant
un major pes als municipis dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.
Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de les Illes Balears, que en cas que la proposta aprovada segueixi endavant, es faci càrrec dels costos que han tingut els Ajuntaments per a la
redacció dels projectes no aprovats.»

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que encara que
estan d’acord que s’hauria d’escoltar un poc més als ajuntaments a l’hora de repartir els ingressos, demana que totes aquestes propostes es duguessin per negociar a l’Assemblea de
batles, ja que és el lloc que el Consell prepara perquè tots els batles diguin la seva opinió,
per tant votaran en contra de la proposta abans esmentada.
El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el seu grup pot estar d’acord amb el fons de la proposta, però creuen que la redacció pot ser millorable, perquè a part que no els hi queda clara,
pareix que s’ha de modificar una llei, s’ha de tenir clar que això ha vingut per un mal finançament que tenen les competències i ara s’han hagut d’agafar uns doblers que no estaven prevists per aquestes temàtiques i creuen que no s’ha de devaluar el que en un principi s’havia
fet a una llei d’impost de turisme sostenible, per qüestions mediambientals i socials i si ara
s’han dedicat a altres coses i no al tema dels municipis, creuen que una cosa no té res a
veure amb l’altra.
El Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup ha presentat una esmena
en aquesta proposta, per afegir en el punt 1. a continuació del punt final i que literalment diu
el següent:
«Especialment aquelles propostes que afecten a Llucmajor, com poden ser la renovació de l’entorn
del Torrent dels Jueus, Via verda, plaça Taronja i clavegueram i depuradora de Cala Pí.»
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Diu que també els hi agradaria proposar que es modifiqui aquesta proposta de manera que
es converteixi en una proposta conjunta de tots aquells grups que votin a favor de la mateixa.
El Sr. Eduardo Zúñiga (UP) diu que vol anunciar el sentit del vot del seu grup, que serà en
contra de la proposta, però també els hi voldria fer una recomanació, i és que el grup parlamentari Popular en el Parlament quan preparen aquest tipus d’esmenes pels ajuntaments,
no estaria malament que a més de fer la intenció, diguessin el que volen canviar, respecte a
la manera de triar com es fan aquestes inversions, perquè tal vegada podrien encertar i estar-hi tots d’acord, diu que hi ha hagut ajuntaments a Mallorca en els quals el seu grup ha arribat a dur endavant esmenes i hi ha una discussió interna, però creu que si ho treballen un
poc més, en lloc de fer aquestes tandes pels ajuntaments, si es poguessin modificar i adaptar a cada ajuntament, tal vegada podrien arribar a un acord.
El Sr, Bernadí Vives (PI), diu que el vot del seu grup serà a favor de la proposta, ja que no
és el primer any que es troben amb aquest assumpte, la despesa i l’esforç que fan els municipis és gros i que després no els tenguin en compte sap greu, però el problema de fons és
molt més greu, perquè inclús es diu que s’han de finançar projectes amb aquests doblers
que no haurien de ser competència dels municipis. Pel que fa al punt de la proposta on diu
«del repartiment que sigui un altre», des del PI troben que el repartiment ha de ser de tal
manera que els municipis que generen aquest impost tenguin per exemple un 50% del que
es recapta, i queda per l’Ajuntament, que és el que fa l’esforç de mantenir aquell entorn millor, i l’altre tant per cent a repartir entre els altres municipis, ja que creuen que seria una manera més justa de repartiment.
El batle creu que tots estan d’acord amb el mal finançament que tenen les Illes Balears i a
veure si arribarà algun govern que ho canvii pel bé de tots els seus ciutadans.
A continuació se sotmet a votació l’esmena a la proposta presentada per LLIBERTAT LLUCMAJOR la qual prospera per majoria, amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, VOX , ASI i GM), 6 vots en contra (PSOE i UP) i 3 abstencions (MES i PI).
El Sr. Tomàs diu que vol puntualitzar dos temes, un és el tema del Torrent dels Jueus, el
qual ja està aprovat i té finançament de l’impost de turisme sostenible i pensa que s’hauria
de posar en marxa, explica que és finançat, perquè és un projecte que afecta a més d’un
municipi i així ho diuen les bases de la llei que regula aquests casos. Per altra banda en referència al que ha dit el Sr. Vives, es veritat que hi ha molts de pobles que generen turisme,
però n’hi ha d’altres que tal vegada no tenen places turístiques, però tenen un atractiu turístic, els quals fan venir el turisme i això seria un agreujament comparatiu amb altres pobles i
per això pensen que és molt millor tenir un ens supramunicipal com és el Govern, que digui
allà on s’han de fer aquestes inversions i és més important saber quines inversions que allà
on es fan.
El batle creu que el Sr. Crusat quan ha proposat l’esmena i ha dit com poden ser el Torrent
dels Jueus, ho ha fet com a exemple de projectes que es queden al nostre municipi, ja que
saben que aquest tema en aquests moments està aturat i no saben fins quan, hi estan damunt i aviat tindran una reunió amb l’Ajuntament de Palma per veure si es pot agilitzar el
tema.
El Sr. Vives en referència al que ha dit el Sr. Tomàs, diu que té tota la raó i per això ell
abans no ha xerrat d’un tant per cent fixo pel municipi que genera l’impost, però sí tenir una
part de la recaptació, però també essent solidaris i que el Govern repartís l’altra tant per
cent, amb els altres municipis. Per altra banda diu, que agrairia que les esmenes es presen-

tessin un poc abans per així poder-ho xerrar amb els membres del seu grup i prendre la decisió de vot conjuntament.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte amb l’esmena inclosa a votació i amb 10 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR i ASI,) 9 en contra
(PSOE, MES, UP i PI) i 2 abstencions (VOX i GM) per majoria s’aprova la proposta que literalment diu el següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat mes de maig el Govern Balear va aprovar el Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per
2019. Aquesta convocatòria estava oberta a la presentació de projectes per part dels Ajuntaments,
entre d’altres institucions.
Els Ajuntaments van fer un esforç tècnic, pressupostari, humà i de celeritat molt important per elaborar els projectes que es van presentar amb les màximes expectatives d'aconseguir millores importants
per als seus municipis, i dintre de les exigències establertes pel Govern. Es van presentar en temps i
forma un total de 36 projectes amb propostes destinades a millorar les infraestructures i el paisatge.
El passat 29 d’octubre va tenir lloc la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible l’objectiu de la qual
era decidir quins dels projectes presentats per les diferents administracions serien finançats a càrrec
del Fons del Impost de turisme sostenible recaptat al 2019.
La resolució de la Comissió va ser 68 projectes per import de 104.9 milions d’euros, amb els vots en
contra de la Federació d’entitats locals de les Illes Balears (FELIB), el GOB, Amics de la Terra i
ARCA, i l’abstenció de CAEB, el Consell de Eivissa i el Consell Agrari.
Van ser exclosos la totalitat dels 36 projectes presentat pels municipis, quedant de manifest una vegada més, que el Govern Balear no tenia cap intenció de valorar la feina feta i les necessitats municipals.
Aquest es el tercer any consecutiu que el repartiment de l’impost de turisme sostenible exclou el municipalisme, (quedant únicament recollit Palma), a més de constatar-se que el procés d’elecció dels
projectes que es subvencionen amb l’ITS, ha estat mancat de transparència i de consens.
És important tenir clar que els municipis són les administracions que més esforç econòmic han de fer
per mantenir les infraestructures i serveis que afavoreixen precisament el foment i l’impuls del turisme
a les Balears, i on es generen els ingressos de l’ITS.
D’altra banda s’observa que projectes que ja tenien partida pressupostaria ordinària o que havien de
ser finançant pel Govern Central, han passat a ser finançant per l’ITS, com ara el metro de Palma o el
Conservatori de Maó, sense una explicació, ni justificació jurídica ni tècnica, i en conseqüència perdent finançament.
El Govern Balear no està prioritzant els objectius mediambiental ni turístic a l’hora d’impulsar els projectes a finançar amb fons recaptats de l’ITS, observant una perversió de l’objectiu inicial.
Davant la situació actual el Partit Popular reitera la seva la defensa del municipalisme i presenta els
següents acord.
Primer. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de les Illes Balears, a deixar sense efecte
l'acord de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta de repartiment
tenint en compte els projectes municipals, especialment aquelles propostes que afecten a Llucmajor,
com poden ser la renovació de l’entorn del Torrent dels Jueus, Via verda, Plaça Taronja i clavegue ram i depuradora de Cala Pí.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de les Illes Balears a la modificació del sistema de distribució dels ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, consensuant uns altres criteris
de repartiment conjuntament amb agents econòmics i socials, les administracions implicades, i donant
un major pes als municipis dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.
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Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de les Illes Balears, que en cas que la proposta aprovada segueixi endavant, es faci càrrec dels costos que han tingut els Ajuntaments per a la
redacció dels projectes no aprovats.»
PROPOSTA DEL PP DE SUPORT A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
Seguidament el Sr. Eric Jareño com a portaveu del PP llegeix la proposta que literalment diu el
següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
«Davant els greus disturbis que en els últims dies s'estan produint en diferents ciutats de Catalunya,
l'Ajuntament de Llucmajor vol reafirmar el seu compromís en la defensa de la Constitució, la legalitat
vigent i els principis, drets i llibertats que d'ella emanen i rebutja els actes produïts per grups violents i
radicals.
Enfront de la barbàrie dels que pertorben la convivència pacífica de la societat, les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat, junt als Mossos d'Esquadra, són garants de la nostra seguretat, llibertat i drets i
realitzen una feina exemplar per a la protecció dels béns i la seguretat de tots. Gràcies al seu treball,
professionalitat i sacrifici, i tot i la falta de suport institucional de les autoritats autonòmiques, els
ciutadans de Catalunya i de la resta de l’Estat Espanyol hem vist constatada la fortalesa i la vigència
d'Estat de Dret.
Resulta imprescindible, en una institució que ha de complir i fer complir la Constitució i la legalitat
vigent així com garantir la seguretat dels seus ciutadans, mostrar el reconeixement de tots els
llucmajorers i llucmajoreres a l'exemplar i abnegada tasca que duen a terme aquests servidors
públics.
Per tot això, el grup popular proposa al Ple l'Adopció del següent acord:
Únic. L’Ajuntament de Llucmajor declara la seva més ferma condemna dels actes violents
protagonitzats en les darreres setmanes per elements radicals a Catalunya, manifesta la seva
solidaritat i alè als milions de ciutadans que estan patint aquesta terrible situació i mostra el seu suport
incondicional a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com als Mossos d’Esquadra, i en
especial a tots aquells dels seus membres que han resultat ferits en l'exercici de les seves funcions,
per la seva impecable tasca i la professionalitat demostrada per a la defensa i protecció dels drets i
llibertats de tots.”

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas portaveu del PSOE, diu que aquesta és una
proposta institucional que el Partit Popular presenta a la majoria de pobles i en la qual en
principi el seu grup hi està d’acord, sobretot amb el primer paràgraf, però troben aquesta
proposta fora de termini, ja que els fets dels quals xerra, fa un temps que es varen produir i
el que no necessita ara Catalunya, és que es posi més llenya al foc, ja que pareix que han
entrat en una etapa de més diàleg i, esperen que Catalunya i Espanya arribin a un acord,
per això el vot del seu grup serà en contra.
El Sr. Jaume Tomàs portaveu de MES, diu que el seu grup també podria està més o menys
d’acord amb aquest suport del qual xerra la proposta, però en el redactat d’aquesta, el fet
que criminalitzi a l’altra part, els condiciona totalment d’haver de votar en contra d’aquesta
proposta, ja que troben que no és el moment ni el lloc per haver de criminalitzar a una gent,
que l’única cosa que ha fet ha estat defensar els seus drets a Catalunya.
El Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que aquesta és una proposta que no
tracta temes que afectin el municipi de Llucmajor, per tant el seu grup votarà en contra, sense entrar a valorar en cap moment el fons que es tracta en aquestes propostes.

El Sr. Eduardo Zúñiga (UP), diu que el seu grup pensa que la violència l’exerceixen les 17
multinacionals espanyoles que no paguen cap impost en aquest país, perquè als qui més
afecta és a les famílies que han de tirar endavant amb sous d’uns 800 € al mes. Diu que no
tenen res en contra de les Forces Armades i si el que volen és trobar herois, les tenen cada
dia al carrer d’aquest poble i si volen fer una campanya en contra de la possibilitat d’acord
d’un govern en aquest Estat, troben que és una manera molt populista, però poc efectiva de
dur endavant una proposta.
El batle li diu al Sr. Estarellas que és veritat que aquesta proposta s’hauria d’haver presentat
abans, però amb els terminis que tenien no varen poder arribar a dur-la en el darrer plenari,
però l’han duita avui, perquè creuen que el Partit Popular sempre estarà devora de les Forces Armades i sobretot de la nostra policia i inclús de l’àmbit regional.
El Sr. Estarellas diu que a ell també li agraden més els fets que les paraules i creu que com
es pot demostrar el suport municipal, són en els actes de la nostra Guàrdia Civil i el dia de la
Patrona faltava molta gent de l’equip de govern i pensa que és amb aquests actes on es dóna força a les seves Forces Armades i no amb una proposta.
Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a
favor (PP, CS, ASI, VOX i GM) 10 vots en contra (PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR, MES,
UP i PI) i 1 abstenció (ASI), es produeix un empat. Tot seguit es fa una segona votació en la
que s’obté el mateix resultat, i en virtut del vot de qualitat del batle, que ha votat a favor, per
majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes que s’acaba de transcriure.
ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA
El Parlament de les Illes Balears en sessió del passat dia 24 d’octubre va aprovar una
proposició no de llei relativa a l’adhesió de les administracions locals a la Xarxa de Ciutats
Amigues de la Infància.
En data 05/11/2019 i RGE núm. 2019015995 s’ha rebut a l’Ajuntament de Llucmajor l’ofici
del president del Parlament en el que es comunica l’aprovació de l’esmentada proposició,
als efectes pertinents.
La proposició no de llei a la que s’acaba de fer referència diu textualment:
«1. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars, els ajuntaments i les mancomunitats
de les Illes Balears a renovar el seu compromís amb la Convenció sobre els drets de l’Infant aprovada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, amb l’adhesió a la Xarxa
de Ciutats Amigues de la Infància, fent seus els objectius següents:

Cada nin i nina ha de ser valorat, respectat i tractat justament dins de les seves comunitats.

Les veus, necessitats i prioritats de cada nin i nina han de ser escoltades i s’han de
considerar en els normatives i polítiques públiques, en els pressuposts i en totes les decisions
que els afecten.

Tots els nins i nines han de tenir accés a serveis essencials de qualitat.

Tots els nins i nines han de viure en entorns segurs i nets.

I tots els nins i nines han de tenir l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci.
2. El Parlament de les Illes Balears insta les entitats locals de les Illes Balears que encara no ho hagin
fet, a impulsar la creació de plans municipals d’infància i adolescència que ajudin en l’elaboració de
polítiques actives destinades a la població infantil i adolescent (tal com estableix l’acord segon del
Pacte balear per a la infància subscrit per primera vegada l’any 2013 i ratificat l’any 2015 per tots els
grups parlamentaris), i també els consells insulars a, en el marc de les seves competències en
matèria de cooperació local, oferir cooperació tècnica als ajuntaments en aquesta matèria. En el cas
del Consell Insular de Formentera, aquest rebrà la cooperació tècnica pertinent per part del Govern de
les Illes Balears.
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3. El Parlament de les Illes Balears traslladarà aquest acord als consells insulars, als ajuntaments i a
les mancomunitats de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per tal que les entitats locals puguin
destinar el superàvit pressupostari a inversions i despeses corrents amb la finalitat de poder donar
compliment dels decrets dels infants i adolescents conformement amb els acords de la Convenció
sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides de 20 de novembre de 1989.»

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup votarà a favor
de la proposta, sobretot al tractar-se d’una proposta que ve del Parlament on es va aprovar
creu que per unanimitat, però sempre han de ser conscients del que se signa, i això els durà
més feina a l’Ajuntament, ja que elaborar un pla d’Infància i adolescència com diu a la proposta, si s’aprova aquest document, s’ha de fer. També ja saben que els Serveis Socials a
vegades estan desbordats, a més hi ha un problema a Llucmajor i és que de les tres zones
que tenen hi ha bastant diferència a l’àmbit social i cultural. Per altra banda aquesta aprovació du dissenyar aquest pla i invertir-hi doblers, per tant les partides pressupostàries que tenen els Serveis Socials s’han de tenir en compte en els pressuposts, per acabar dóna l’enhorabona.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el vot del seu grup serà favorable, explica que en relació al primer punt de l’acord, la importància des d’una institució com l’Ajuntament de reivindicar els drets dels infants i aprofitar la data d’aquesta celebració d’aquest aniversari el dia 20
de novembre, lamentablement molt propera a una altra data reivindicativa com és el 25 de
novembre. A quan al segon punt, enllaçant amb el que ha dit el Sr. Estarellas, és donar suport a aquest pla municipal de la Infància i adolescència, ja que és una passa més i creu que
avui no s’adhereixen com a ciutat a la infància, sinó que comencen a fer passes i que després que Unicef els accepti o els digui que es poden adherir, una de les passes serà la creació d’aquest Pla, però com ja s’ha dit, no serà senzill de fer, ja que es necessiten recursos
tant econòmics com humans. Creuen que és una molt bona iniciativa i els hi agradaria que
no quedés només com una intenció, per tant donen suport a la proposta i el seu grup s’ofereix per si en algun moment els poden necessitar.
El batle diu que és una primera passa i s’ha de començar així i evidentment faltaran recursos humans i econòmics, però des de Serveis Socials ho tenen en compte i faran el màxim
que podran perquè l’adhesió sigui una realitat.
El Sr. Vives vol aclarir que el seu grup es va abstenir a la votació d’aquesta proposta a la comissió informativa, ja que només havien vist el titular d’aquesta, però vent el text complet de
la proposta el seu grup també vota a favor de l’adhesió.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte
a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. L’Ajuntament de Llucmajor s’adhereix a la Proposició no de Llei núm.
6474/19, aprovada pel Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 24 d’octubre,
com a mostra de la voluntat de renovar el seu compromís amb la Convenció sobre els drets
de l’Infant aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 20 de novembre de
1989, i la conseqüent adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància.
Segon. Promoure l’aprovació d’un pla municipal d’infància i adolescència que ajudi
en l’elaboració de polítiques actives destinades a la població infantil i adolescent.

Tercer. Traslladar el present acord al Parlament de les Illes Balears i a la Direcció
General d’Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «FUNDACIÓ ARENAL DE
MALLORCA» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 25 de abril de 2019, es va comunicar a la Fundación Arenal de Mallorca, 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 que 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,
mitjançant notificació entregada dia 27 de maig de 2019.
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
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament 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·lació 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
Ciutadana, 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 competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, 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 el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Fundación Arenal de Mallorca.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASOCIACIÓN DE VECINOS BAHIA
GRANDE» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 16 d’abril de 2019, es va comunicar al Sr. Diego López Morro, en
representació de l’Asociación de Vecinos de Bahía Grande, 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 que 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,
mitjançant notificació entregada dia 27 de maig de 2019.
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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
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament 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·lació 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
Ciutadana, 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 competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, 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 el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Asociación de Vecinos de Bahía Grande.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASSOCIACIÓ CULTURAL I
RECREATIVA RADIO S’ESPIGOLERA» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 20 de març de 2019, es va comunicar al Sr. Joan Mora Barceló, en
representació de l’Associació Cultural i Recreativa Ràdio Espigolera, 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 que 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,
mitjançant notificació entregada dia 8 de juny de 2019.
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
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament 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·lació 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

Ciutadana, 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 competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, 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 el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Associació Cultural i Recreativa Ràdio Espigolera.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «FUNDACIÓ CULTURAL
LLUCMAJOR» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 20 de març de 2019, es va comunicar a la Fundació Cultural 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 que 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,
mitjançant notificació entregada dia 8 de juny de 2019.
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
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament 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·lació 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
Ciutadana, 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 competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, 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 el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Fundació Cultural Llucmajor.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
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CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASOCIACIÓN DE VECINOS SON
MARRANO» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 15 de març de 2019, es va comunicar a l’Asociación de Vecinos de Son
Marrano, 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 que
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,
mitjançant notificació entregada dia 4 de maig de 2019.
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
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament 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·lació 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
Ciutadana, 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 competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, 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 el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Asociación de Vecinos de Son Marrano.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASOCIACION DE VECINOS
S’ALGAR DE S’ARANAL» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 15 de març de 2019, es va comunicar a la Sra. Consuelo Zaragoza
Fernández, en representació de l’Asociación de Vecinos S’Algar de 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 que 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,
mitjançant notificació entregada dia 4 de maig de 2019.
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
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament 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·lació 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
Ciutadana, 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 competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 20 de novembre i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, 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 el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Asociación de Vecinos S’Algar de S’Arenal.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre els
dies 2 i 31 d’octubre de 2019 (de 2019003324 a 2019003848).
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2019/3781 DE SECRETARIA
A continuació es dóna compte del decret núm. 2019/3781 de Secretaria, relatiu a la
delegació de la presidència a la sessió de la Junta de Govern Local de dia 30 d’octubre de
2019 i la Corporació es dóna per assabentada.
ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS QUE SIGUIN DECLARADES URGENTS EN LA
FORMA LEGALMENT ESTABLERTA.
Seguidament el batle explica que els hi varen fer arribar una declaració institucional i no han
tingut més remei que dur-la d’urgència i per aquest motiu l’han enviada aquest matí per
correu a tots els membres de la corporació, per la qual cosa demana disculpes, ja que si ho
haguessin pogut enviar abans ho haurien fet.
El Sr. Gabriel Rojo (PP), diu que una data tan assenyalada com és el dia 25 de novembre
de condemna a la violència masclista, no ho podien deixar passar i per això quan els hi ha
arribat aquesta declaració institucional, han decidit dur-la amb caràcter d’urgència al Plenari
d’avui, explica que ell ha fet feina a urgències d’un hospital durant 15 anys i per desgràcia
ha viscut aquests casos en primera persona, per això mostra tota la seva sensibilitat amb
aquest tema i diu que en aquests 4 anys de legislatura faran el possible per intentar que això
s’acabi.
Seguidament el Sr. Rojo llegeix la declaració institucional que literalment diu el següent:
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra
les Dones. Una data que ha de servir, no sols per a la reflexió per part de tota la societat,
sinó també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i
socials, per a lluitar contra aquesta vulneració dels drets humans a nivell global.
L'any 2014, Espanya va ratificar el Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita
contra la violència contra les dones i la violència domèstica (Conveni d'Istanbul), que suposa
el primer mecanisme vinculant a Europa per a “Protegir a les dones contra totes les formes
de violència, i prevenir, perseguir i eliminar la violència contra la dona i la violència
domèstica”; i que, per tant, aquest Conveni és d'obligat compliment.
La violència contra les dones constitueix la vulneració més estesa dels drets humans en el
món i el seu origen radica en la discriminació que sofreixen les dones respecte dels homes.
La violència masclista no té cabuda en la societat que aspirem a ser, ni en la democràcia
que volem consolidar. Eliminar-la de les nostres vides i protegir a les víctimes no és una
opció, és una obligació. Les dones tenen dret a viure en llibertat i al fet que les seves vides
no estiguin en perill pel mer fet de ser dones.
Per a això reaccionem, necessitem el compromís individual de la ciutadania, homes i dones,
i el compromís col·lectiu de la societat tots els dies de l'any. La col·laboració dels homes
exerceix un paper important en el foment de la igualtat de gènere i l'eliminació de la violència
contra les dones.
La violència masclista ens interpel·la a tots i totes i és la nostra obligació combatre-la amb
tots els mitjans disponibles, començant per les administracions, cadascuna en l'àmbit de les
seves competències.
La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme
mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.
Més de mil dones (1026) han estat assassinades a Espanya per les seves parelles o ex
parelles des de l'any 2003, data que marca l'inici de la recopilació de dades oficials. En el
que portem de 2019, han estat assassinades 50 dones. A Mallorca, Ika Hoffman era
assassinada per la seva parella en la Colònia de Sant Jordi.
En els darrers anys s'han produït avanços legislatius molt significatius en matèria de lluita
contra la violència sobre la dona. Disposem d'un marc legislatiu a través de la Llei orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere,
la Llei 11/2016 de 28 de juliol d'igualtat de dones i homes, la Llei 11/2016 de 28 de juliol
d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears, i comptem des de l'any 2017 amb un Pacte

d'Estat Contra la Violència de Gènere, aprovat pel Congrés dels Diputats i d'un Pacte Social
contra les Violències Masclistes.
Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència cap a les
dones, que garanteixi una resposta ràpida i efectiva a les dones que sofreixen violència, així
com als seus fills i filles, generant els mecanismes necessaris per a aconseguir-ho.
Per tot això, l’Ajuntament de Llucmajor:
1.
Manifesta la seva repulsa a totes les formes de violència cap a les dones, reafirma el
seu compromís amb les víctimes i declarés la “Tolerància zero amb els maltractadors”.
2.
Reconeix l'esforç realitzat pels govern d'Espanya i de les Illes Balears en la lluita
contra la violència de gènere els últims anys i en la posada en marxa de les mesures del
Pacte d'Estat.
3.
Insta a continuar amb la necessària cooperació institucional per a lluitar contra la
violència masclista, donant així compliment a la Llei 11/2016 de 28 de juliol d'igualtat de
dones i homes de les Illes Balears així com a tots els acords i mesures del Pacte d'Estat i als
compromisos assumits per part de tots els grups polítics i les diferents administracions
públiques en l'àmbit de les seves competències.
4.
Es compromet a mantenir i reforçar la lleialtat institucional entre tots els grups polítics
per a continuar enfortint la labor del govern en la lluita contra la violència cap a les dones en
totes les seves formes fins a aconseguir una societat lliure de violència masclista.
A continuació es vota la urgència de la Moció la qual prospera per majoria, amb 19 vots a
favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, PSOE, MES, UP i PI) i 2 abstencions (VOX i
GM).
Tot seguit s’obre un torn d’intervencions i el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), dóna
l’enhorabona al redactor del manifest, ja que és bastant complet i considera que tots els
membres d’aquesta sala que tenen un mínim d’intel·ligència i sensibilitat votaran a favor.
El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el vot del seu grup serà favorable, ja que creuen que és
necessari aquest sentiment i aquestes manifestacions, perquè són una manera de donar
suport i de fer valer que hi ha una problemàtica amb la violència de gènere.
La Sra. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup votarà a favor de la Moció, amb l’esperança
que en un futur no es tengui cap necessitat de commemorar aquests dies, perquè a través
de molta educació s’hagi aconseguit erradicar aquesta xacra de la nostra societat.
El Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el vot del seu grup serà favorable, pel
fet que aquesta és una declaració cada vegada més necessària i és un pas en la bona
direcció.
El Sr. José Miguel Pastor (VOX), diu que el vot del seu grup serà en contra d’aquesta Moció
i no és perquè no tenguin sensibilitat amb les dones ni res semblant, sinó perquè creuen que
Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

així com està la llei actualment no ha fet cap favor en protegir a la dona, diu que VOX és
l’únic partit en l’actualitat que demana la cadena perpètua pels violadors i condemnen totes
les violències, venguin d’on venguin i equipara a totes les víctimes igual de lamentables.
Defensen una llei de violència intrafamiliar que amplii la protecció especial a qualsevol
agressió comesa en el nucli familiar i volen així assegurar la protecció de tots per igual, pel
que fa al concepte de violència de gènere, tot i que saben que hi ha més casos de violència
contra la dona que contra els homes, serveixen per criminalitzar a l’home, fent-lo
directament sospitós de ser un maltractador només per ser home i des del punt de vista del
seu grup pensen que això hi hauria de desaparèixer i des de VOX l’única cosa que no volen,
és llevar-li a la dona tots i cada un dels drets que han aconseguit fins ara.
El Sr. Eduardo Zúñiga (UP), diu que li sap molt de greu, però fent referència al que posa en
el punt 4 del manifest, troba que això que el que ha fet aquí el grup VOX, és una forma més
de violència masclista, diu que no és una qüestió personal, sinó de concepte, no es pot
passar per damunt d’això i aquest és un dels motius que sigui molt difícil que es pugui
acceptar com a democràtic una manera de pensar com aquesta. El vot del seu grup serà
favorable.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que actualment en aquesta societat hi ha molts de problemes,
però uns dels més grossos és el de la violència masclista i ara n’hi ha una altra i és que hi
ha gent que no ho vol entendre, diu que clar que tots estan en contra de qualsevol classe de
violència, però del que s’està xerrant avui aquí és el de la violència cap a la dona i tots
haurien de donar-li suport i no veure això és negar la realitat, no creu que els homes s’hagin
de sentir criminalitzats per defensar la violència contra la dona i és una llàstima que no hi
hagi unanimitat de tots els grups en aquest tema tan important.
El Sr. Estarellas diu que no li agrada fer política amb aquest tema, però els números ho
diuen, són 1.026 dones assassinades, com ha dit abans es pensava que aquest tema
tendria unanimitat, però ara veu que no és així.
El Sr. Tomàs diu que en aquests moments sent vergonya i està enfadat de veure que en
aquesta sala hi hagi aquesta poca sensibilitat per un fet tan greu com és el de la violència
contra la dona. Explica que l’agrupació que ha manifestat que votarà en contra, quan hi
havia el terrorisme al País Basc deien que havien d’il·legalitzar un braç polític que es deia
Herri Batasuna i ara mateix l’actitud que tenen ells és la mateixa sobre el terrorisme que
s’està fent contra les dones, per tant s’haurien de plantejar demanar la il·legalització d’un
partit que és incapaç de veure el que passa amb aquest tema.
El Sr. Eloy Crusat diu que des de LLIBERTAT LLUCMAJOR volen manifestar el seu suport a
les paraules de tots els portaveus dels grups que voten a favor, excepte el que ha dit el Sr.
Tomàs sobre el País Basc, però també donen la raó a VOX quan a dit que la Llei de
violència de gènera actual no és suficient, perquè segueixen havent-hi víctimes de violència
de gènere, on a Llucmajor han augmentat, esperen que en un futur hi hagi menys víctimes,
reforçant aquesta llei o a través dels medis necessaris.
El Sr. Pastor creu que les seves paraules no s’han entès bé, ja que ha dit que la dona mal
tractada té el suport de VOX, de fet és l’únic partit a Espanya que demana la cadena
perpètua per aquests casos, i des del seu punt de vista s’ha de canviar la llei actual, ja que
els fets ho diuen, els casos de violència masclista augmenten amb el temps i això no passa
en cap moment per llevar-li drets a la dona i també demanaria que en aquests manifests
institucionals es tengui en consideració l’opinió dels altres.

El Sr. Zúñiga, vol donar les gràcies per la introducció que ha fet el Sr. Rojo, ja que els seus
partits estiguin molt lluny amb algunes coses, amb aquesta hi estan d’acord i també agraeix
a la Sra. Getino per les seves paraules, perquè ells també pensen que l’educació és una de
les possibilitats de dur endavant un futur millor per a les dones d’aquest país.
El Sr. Vives diu que no creuen que les paraules que ha dit el Sr. Pastor les senti com a
seves, sinó que és una ordre que tenen i que han de presentar-ho així, pensen que no té res
a veure el tema de la cadena perpètua pels violadors amb el que es demana avui, ja que hi
ha moltes més formes de violència de gènere i no totes s’han de jutjar de la mateixa manera,
i el fet que aquests casos no baixin, és perquè actualment se’n denuncien més que abans,
de totes maneres diu que és veritat que s’ha de millorar la llei.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpta a votació i amb 19
vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, PSOE, MES, UP i PI) i 2 vots en contra
(VOX i GM) 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. Tugores (PSOE), diu que el plenari del mes de
desembre està previst per a dia 25 i tal com marca el Reglament de Participació Ciutadana
s’ha de prendre acord de Ple per si s’ha de canviar el dia.
El secretari diu que es va acordar la periodicitat del Ple mediant acord de Plenari de dia 26
de juny, però en aquests moments no recorda exactament que diu, una vegada que es miri
acordaran el dia.
La Sra. Almagro (PSOE), demana si s’ha mirat el tema dels cossiols de la ronda Migjorn dels
quals va xerrar el darrer plenari, per poder comunicar-los als seus veïns com està la situació.
El batle sobre els cossiols diu que ho varen demanar i resulta que n’hi ha molts més amb
aquesta situació a altres llocs i amb l’Ordenança de l’ocupació de la via pública i juntament
amb la policia, es mirarà a la reunió de dilluns i una vegada ho sàpiga li contestarà
personalment.
El Sr. Tomàs (MES), diu que estan un poc preocupats, ja que els darrers quatre anys varen
intentar donar un impuls bastant important amb el tema de la cultura i activitats en el poble i
dins aquests darrers mesos, han vist que tot això ha baixat molt, tant en quantitat com en
qualitat, pregarien que es fes un esforç per tornar a ser un poble ben considerat en el
panorama cultural de Mallorca, ja que darrerament ho estem perdent.
També voldria saber en quin punt es troben els projectes que tenien programats o iniciats a
la legislatura passada, entre altres, el de la plaça taronja, el carrer Gran i General Consell,
Àgora 4.8 i el del Torrent dels Jueus i també el de la rotonda de l’entrada de Son Verí. Per
altra banda pel que fa a la pàgina de l’Ajuntament diu que a l’apartat de transparència han
vist que no s’han actualitzat les dades en res, des de fa mesos, demana que fan comptes
fer.
El batle en referència al tema de la cultura, diu que li faran arribar tot el que s’està fent amb
aquest apartat a través d’una taula comparativa, ja que estan totalment en desacord del què
ha dit el Sr. Tomàs que darrerament ha baixat molt, és veritat que a l’anterior legislatura es
va fer una bona feina en aquest aspecte, però tal vegada tenen un punt de vista distint sobre
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la qualitat de la cultura. La regidora de Cultura Sra. Lascolas diu que estan molt tranquils
amb aquest tema, perquè han seguit tot el que estava en marxa des de la legislatura
passada, sense llevar res i tot el que quedava sobre aquest assumpte en el pressupost s’ha
anat gastant, esperen que a partir de gener podran fer moltes més coses i poden estar
segurs que hi estan fent feina.
El batle pel que fa al tema dels projectes, diu que possiblement alguns d’ells ja s’haurien
d’haver començat si s’hagués pogut, fent referència al d’Àgora 4.8, ho tenien tot preparat,
però varen fer una reunió tècnica amb els funcionaris de la Casa on es va dir que no
s’havien tingut en compte algunes coses, entre altres el tema de l’abans-projecte, on hi
havia una gran diferència amb el tema del pressupost, i ara s’està mirant la millor manera
per dur-ho a terme, ja que s’han rebut els doblers per fer-ho i a més és una cosa molt
positiva per s’Arenal. Sobre el tema de la rotonda de Son Verí, diu que després de mantenir
una reunió, s’ha decidit que es tindrà en compte per la partida del pressupost de l’any que ve
i, és el mateix cas que el de la plaça taronja, el retard és per temes econòmics i tècnics.
El Sr. Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que abans de contestar sobre el tema de la
transparència, vol incloure un projecte més de l’ecotaxa, com el de la Vila Verda ciclista, que
va des de s’Arenal a Llucmajor pel camí des Palmer, i explica que demà té una reunió sobre
aquest assumpte, però segons li han comentat no es preveu la seva inclusió a l’ecotaxa
d’aquest any, pel que fa a la rotonda de Son Verí i respecte a la reunió que ha mencionat el
batle se’ls hi va comentar a través del Conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures, que
aquests projectes s’han retornat als tècnics perquè les tornin a plantejar i s’inclouran en els
pressuposts de l’any 2020 on es duran a terme les rotondes de Son Verí Nou, Las Palmeras,
Maioris, Puig de Ros i Sa Torre.
Respecte al tema de la transparència com ja va dir en un anterior plenari el problema que hi
ha és que el seu desenvolupament i manteniment ho duia una persona que ja no fa feina per
aquest Ajuntament, per tant aquesta feina està aturada, la previsió és que l’any que ve es
pugui dur a terme un concurs públic per licitar un nou portal de transparència per la seva
creació i manteniment durant uns anys, més que res per no fer contractes menors cada any i
no delegar-lo en personal de la Casa, ja que és un tema que pot dur problemes.
El Sr. Vives (PI), vol aclarir que a les fires passades es va fer una exoneració de taxes a una
sèrie d’empreses que els hi donaven un servei per a dinamitzar les fires, no sap si la fira friki
entrava en aquest assumpte, ho diu perquè ha vist una factura per dinamitzar tot això de
1.800 €, demana si li poden aclarir. També diu que els hi han arribat bastants queixes d’un
parell de carrers de Llucmajor, que estan amb una situació crítica respecte a l’asfaltat, com
pot ser el carrer Barceló i Gómez Ulla, demana si se’ls podrà donar alguna explicació.
El batle li dóna la raó al Sr. Vives amb el tema dels carrers, ja que també els hi fan arribar les
queixes a ells, es tracta d’una sèrie de carrers tant de Llucmajor com d’urbanitzacions,
intentaran arreglar-ho el més aviat millor.
La Sra. Getino (CS) respecte al tema de les fires, diu que la bonificació de taxes era pels
que participaven en els estands i donaven algun tipus de producte o dinamitzaven la fira. En
el cas de la fira Friki el fet que tots eren tendes, els que varen decidir participar de la
bonificació donaren a l’Ajuntament tots els premis per a concursos i premis que es donaren
al públic durant la vetllada. També varen decidir per dinamitzar la fire, fer una fire de tallers
que els hi demanen els participants de tots els estands i vent l’èxit que va tenir, es faran a
altres fires, per això hi ha una factura de dinamització i també es varen donar altres
productes.

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 batle

El secretari
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