ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 04/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 28 de febrer de 2018
Horari: de les 19 hores a les 20.25 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president
 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
 Bernadí Vives Cardona, 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, que va tenir
lloc el dia 31 de gener de 2018. El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que en l’apartat de precs i
preguntes de la versió en castellà de l’acta diu “Maioris Golfo” on ell va dir “Maioris Golf”. El
secretari en pren nota.
Seguidament se sotmet a votació amb la rectificació esmentada i s’aprova per unanimitat.
COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UN SEGON LLOC DE TREBALL
A continuació es veu l’expedient relatiu a la sol·licitud de la Sra. M.J.M.A. perquè se li doni la
compatibilitat del seu lloc de treball com a docent en el programa Llucmatourist II amb una
activitat privada de programació d’esdeveniments.
Antecedents de fet
I. Dia 2 de febrer del 2018, RGE. núm. 1.456, la Sra. M.J.M.A. sol·licita reconeixement
de compatibilitat del seu lloc de treball com a docent en el programa Llucmatourist II
per a majors de 30 anys amb l'exercici d'activitat privada consistent en la
programació puntual d'esdeveniments fora del terme municipal de Llucmajor, epígraf
núm. 9892/1.
II. Segons dades que hi ha en el Servei de Recursos Humans, la Sra. M.J.M.A., té un
contracte laboral de caràcter temporal per al programa Llucmatourist II per a majors
de 30 anys, categoria professora d'adults.
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III. Dia 14 de febrer de 2018 la tècnica de Funció Pública ha emès informe favorable al
reconeixement de compatibilitat, sempre que es respecti la jornada de treball de 37,5
hores setmanals en còmput anual i que no es menyscabi l'estricte compliment dels
deures. A més de l'observança de les restants exigències generals que es regulen en
el referit text legal.
Normativa aplicable
 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LIPAP).
 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (LFPCAIB).
Fonaments de dret
I. El marc jurídic sobre la compatibilitat dels empleats públics, respecte d'activitats
privades, es recull en la LIPAP, concretament, per al que es refereix a les activitats
privades, en els seus articles 11 i següents.
El que disposa aquesta Llei és d'aplicació a tot el personal al servei de les entitats
locals, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la relació d'ocupació, en virtut del
que disposa l'article 2.1-c), en concordança amb l'article 145 del RD legislatiu
781/1986 i l'art. 130.2 de la LFPCAIB. Així mateix, i segons es disposa en la disposició
final primera de la mateixa LIPAP, el seu contingut té caràcter de norma bàsica.
No és d'aplicació el que regula el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre
incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat
Social i dels ens, organismes i empreses dependents, en virtut del que disposa en el
seu art. 1, pel qual queda exclòs de la seva aplicació, entre d'altres, el personal que
ocupi, com a única o principal, una activitat pública al servei d'una entitat local.
II. Si bé en un principi es determina la incompatibilitat de l'empleat públic per poder
compaginar retribucions públiques i privades, al llarg del seu articulat permet la
realització d'activitats privades complint una sèrie de requisits:
a. L'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, pel
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la LIPAP no podrà impedir o
menyscabar l'estricte compliment dels deures o comprometre la imparcialitat
o independència.
b. Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la
presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a la meitat
de la jornada setmanal ordinària de treball en les Administracions Públiques
només podran autoritzar-se quan l'activitat pública sigui una de les
enunciades en aquesta Llei com de prestació a temps parcial.
c. Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball i
horari de la interessada i quedaran automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc en el sector públic.
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d. Es pot reconèixer compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades al personal
que ocupi llocs de treball que comporten la percepció de complements
específics, o concepte equiparable, amb una quantia que no superi el 30 % de
la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en
l'antiguitat.
III. Assenyalats els requisits legals, la petició de la treballadora Sra. M.J.M.A. s'ajusta a
dret, ja que ha sol·licitat la compatibilitat de l'activitat privada consistent en la
programació puntual d'esdeveniments fora del terme municipal de Llucmajor, epígraf
núm. 9892/1, la qual, en principi, no es veu afectada per l'impediment o menyscapte
de l'estricte compliment dels deures que té com a professora d'adults en el programa
Llucmatourist II per a majors de 30 anys, ni suposa comprometre la imparcialitat o
independència de les seves activitats públiques, resultant que els conceptes
retributius que té assignats el lloc de treball que ocupa la interessada, equiparables al
complement específic en el personal funcionari, no superen el trenta per cent de les
seves retribucions bàsiques, exclòs el concepte de triennis.
Així mateix l'acompliment del segon lloc de treball en el sector privat en cap cas pot
modificar les condicions de jornada i horari de treball en aquest Ajuntament.
IV. Respecte de l'òrgan competent per declarar la compatibilitat, l'article 14 de la LIPAP
assenyala en el seu 2n paràgraf que la resolució motivada que reconeix la
compatibilitat o declara la incompatibilitat, que s'ha de dictar en el termini de dos
mesos, correspon al Ple de la corporació local.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de febrer i una
vegada vist el dictamen, en virtut de tot el que s’ha exposat, i atès que no hi ha
intervencions quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat
s’adopta l’acord següent:
Primer. Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat de la
treballadora d'aquesta Corporació Sra. M.J.M.A., perquè dugui a terme una activitat privada
consistent en la programació puntual d'esdeveniments fora del terme municipal de
Llucmajor, epígraf núm. 9892/1, pels motius anteriorment exposats i que es tenen aquí per
reproduïts a tots els efectes. I això amb efectes del dia 1 de març de 2018.
Segon. En cap cas el reconeixement suposarà modificació de la jornada ni l'horari de
treball, i es condiciona el reconeixement de compatibilitat a l'estricte compliment de la
jornada i l’horari refereits, i que no es menyscabi l'estricte compliment dels seus deures o es
comprometi la seva imparcialitat o independència.
Tercer. L'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap cas, el
deure de residència, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o
descuit en l'exercici d’aquests. Les corresponents faltes seran qualificades i sancionades
d'acord amb la legislació aplicable, i quedarà automàticament revocada l'autorització o el
reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o
molt greu.
Les corresponents faltes seran qualificades i sancionades d'acord amb la legislació
aplicable, i quedarà automàticament revocada l'autorització o el reconeixement de
compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu.
Quart. Comunicar el present acord al Registre de Personal i a la interessada.
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MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES ELECTES
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al canvi en les dedicacions i retribucions dels membres
de la corporació, la qual obeeix als canvis derivats de la seva assumpció del càrrec de batle
pel Sr. Estarellas. Amb la proposta també es pretén regularitzar una errada en les càrrecs de
regidor amb dedicació de 3 hores, que corresponen als portaveus dels grups municipals a
l’oposició.
Antecedents
En la darrera modificació de l’acord plenari que afecta la retribució dels membres electes de
la corporació, adoptat en les sessions dels dies 17 de maig i 29 de novembre de 2017,
aquella va quedar fixada en els termes següents:

(1)

(2)

Nombre
de Càrrec
Dedicació
Import(1)
places
1
batle
Plena
48.620,53 €
4
regidor/a
Plena
39.474,07 €
4
regidor/a
Parcial de 5 hores diàries
32.731,98 €
2
regidor/a
Parcial de 4 hores diàries
24.240,00 €
2
regidor/a
Parcial de 3 hores diàries
17.329,14 €
(2)
8
regidor/a
Sense dedicació
11.553,39 €
La retribució dels electes amb dedicació plena o parcial es distribueix en 14 pagues anuals d’idèntica
quantia.
Aquesta quantia correspon al límit màxim anual, a raó de 577,67 € per plenària, i de 192,55 € per comissió informativa.

No obstant això, atesa la recent presa de possessió del Sr. Estarellas com a batle, i atès el seu interès
a exercir el càrrec amb dedicació parcial, i percebre la mateixa retribució que ha percebut com a
regidor amb una dedicació parcial de 5 hores diàries, es fa necessari modificar l’acord anterior, en el
sentit de modificar la dedicació i retribució del càrrec de batle, i incrementar una plaça de regidor amb
dedicació plena i suprimir-ne una amb dedicació parcial de 5 hores, per tal que el Sr. Bernadí Vives
pugui mantenir la dedicació plena al càrrec de regidor.
Aquesta modificació no suposarà cap increment en la despesa econòmica de l’Ajuntament, ans al
contrari, li reportarà un estalvi anual de 9.146,46 €.
D’altra banda, s’arrossega un error d’ençà de la incorporació del Sr. Juan Ramón Martín Cañas en el
càrrec de regidor, ja que la seva predecessora en el càrrec havia renunciat a la retribució com a
portaveu de grup, però ell no, i això no es va reflectir en un acord plenari, com hauria d’haver succeït,
tot i que regularment ha percebut la retribució corresponent als portaveus. Per tant, s’haurien de fixar
en 3 les places de regidor amb dedicació parcial de 3 hores, i en 7 les de regidor sense dedicació.
Fonaments de dret
L’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fixa els límits de
les retribucions a percebre pels membres de la corporació, i al municipi de Llucmajor s’estableix en un
55 % de la retribució d’un secretari d’Estat, de manera que la proposta no supera la dita limitació.
Així mateix, l’article 75 ter de la mateixa norma, estableix la limitació del nombre de càrrecs amb
dedicació exclusiva, i es fixen en 11 per al tram de població corresponent al municipi de Llucmajor, de
manera que la proposta tampoc no supera la dita limitació.

L’assumpte es va tractar fora de l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia
28 de febrer, i una vegada vist el dictamen, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
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Primer. Fixar en els termes següents el nombre de places i la retribució dels membres
electes de la corporació:
Nombre
places
1
5
3
2
3
7
(1)

(2)

de

Càrrec

Dedicació

batle
regidor/a
regidor/a
regidor/a
regidor/a
regidor/a

Parcial
Plena
Parcial de 5 hores diàries
Parcial de 4 hores diàries
Parcial de 3 hores diàries
Sense dedicació

Import(1)
32.731,98
39.474,07
32.731,98
24.240,00
17.329,14
(2)
11.553,39

€
€
€
€
€
€

La retribució dels electes amb dedicació plena o parcial es distribueix en 14 pagues anuals d’idèntica
quantia.
Aquesta quantia correspon al límit màxim anual, a raó de 577,67 € per plenària, i de 192,55 € per comissió informativa.

Segon. Aplicar a les quanties especificades en l’apartat anterior un increment de l’1
%, en equiparació a la variació prevista per a les retribucions dels empleats públics a la Llei
3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017.
Tercer. Aplicar igualment a les dites quanties les eventuals variacions de les
retribucions dels empleats públics que es prevegin en les lleis de pressuposts de l’Estat per
als successius exercicis.”
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a les factures d’exercicis anteriors de l’Ajuntament.
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen,
corresponen a exercicis anteriors o bé no es poden aplicar pressupostàriament a l’exercici
2017, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels tècnics i
regidors corresponents, amb la qual cosa s’acredita així que els subministraments o serveis
han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus acordats, i que totes
elles són necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels distints serveis
municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, i atès que ens trobem davant una despesa
sense consignació pressupostària i, 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 que ens trobam davant un acte nul de ple dret, es considera necessari i
obligat atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants
amb l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de febrer, i una
vegada vist el dictamen i la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
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i vist l’informe 017/2018 d’Intervenció amb objecció, i atès que no hi ha intervencions quant
al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació, i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i
PI) i 10 abstencions, (PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2018, 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 2/2018 de Reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses, d’acord amb la següent relació d’obligacions, amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
FACTURES AJUNTAMENT:
DATA FACTURA
16/10/2017
31/12/2017
01/12/2017

TERCER
SERVICI BALEAR DE LA TECNOLOGIA
DE LA INFORMACION S.L
EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS URBANS DE PALMA
K.C.

31/08/2017
31/05/2017
30/09/2017

PNEUMATICS SERVERA S.L

31/10/2017
30/11/2017
18/12/2017
02/11/2017
29/12/2017

FUSTERIA FORTEZA S.L
M.I.S.M
COLOM MIQUEL LLUIS

22/12/2017
31/12/2017
15/01/2018

EUROCARNAVALES S.A
GRAFIC ART PALMA S.A

31/12/2017

COMERCIAL MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L

24/11/2017
29/11/2017
12/12/2017
12/12/2017

MATCHSO & IL-LUMINACIO S.L

F.B.S.
DMS-DEB CONSULTING S.L
GESPORT BALEAR S.L

19/12/2017

19/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
27/12/2017

DORNIER S.A.U
FARMACIA M.PONS-B.PONS CB

27/12/2017
19/12/2017
29/12/2017
23/12/2017
31/12/2017
17/05/2017

FRAU APOTECARIS, C.B

20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
07/12/2017

M.M.B.M.
M.M.M.M.
F.S.B.

BALEAR OIL S.L
SOLRED S.A
FEDERACIO BALEAR D’ESCACS

ENDESA ENERGIA XXL,S.L
27/11/2017
10/01/2018
15/05/2017

L.O.G.
BONGRUP BALEARES S.L

DESCRIPCIÓ
ORDINADORS I ALTRES
SERVEI BUS EMT.DESEMBRE 2018
QUOTA ANUNCI DIRECTORI
WWW.GUIDE4DOGS.COM
REPARACIONS I RECANVIS DIVERSOS VEHICLES
MEDI AMBIENT
REPARACIONS I RECANVIS DIVERSOS VEHICLES
MEDI AMBIENT
REPARACIONS I RECANVIS DIVERSOS VEHICLES
MEDI AMBIENT
REPARACIONS I RECANVIS DIVERSOS VEHICLES
MEDI AMBIENT
REPARACIONS I RECANVIS DIVERSOS VEHICLES
MEDI AMBIENT
SUBMINISTRAMENT FUSTERIA – CULTURA
ANUNCI UNA PÁGINA PORTADA INTERIOR EN
COLOR AL NUM. 719 DE CENT PER CENT
TEATRE – OVERBOOKING. 29/12/17 – CLAUSTRE
SANT BONAVENTURA
12 SAC CONFETTI 10 KG
FULLS TRIPLICADES (OBSEQUI REIS D’ORIENT)
CARMEN JAIME+MUSICS-EQUIP DE SO CONCERT
L’ANIMA DE SIBIL –LA DIA 22/12/2017
AIGUA EN BARRALS. DESEMBRE 2017 – CLAUSTRE
APORT.MNPAL RECEPTES FUNCIONARIS
APORT.MPAL RECEPTES MEDIQUES
HONORARIS LLETRADA 1/3095/17 JUDICI
ABREUJAT 51/2017 CONTENCIOS –
ADMINISTRATIU Nº1
DESPESES PERSONAL 1ªFRA NOVEMBRE PISCINA
S'ARENAL
APROVISIONAMENTS, SERVEIS EXTERNS,
AMORTITZACIÓ D'EQUIPS I DESPESES FINANCERES
2ªFRA NOVEMBRE PISCINA S'ARENAL
DESPESES PISCINA LLUCMAJOR NOVEMBRE 2017 +
B. INDUS
APROVISIONAMENTS -SERVEIS EXTERNS-DESPESES
FINANCERES-PISCINA DE S'ARENAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECAUDACIÓN Y
SUMINISTRO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE
TIQUETSDE APARCAMIENTO (Expte. 004-2012)
APORT.MPAL RECEPTES MEDIQUES DESEMBRE
2017
APORT.MPAL RECEPTES FUNCIONARIS
1216 L.GASOLEO C – PISCINES LLUCMAJOR
365 L.GASOLEO C – PISCINES LLUCMAJOR
167 L.GASOLEO C- PISCINES LLUCMAJOR
COMBUSTIBLE VEH.MEDI AMBIENT.DESEMBRE 2017
DIRECCIÒ – ARBITRATGE –RETRANSMISSIÓ –
OBERT INTERNACIONAL LLUCMAJOR
1er PREMI CONCURS DECORACIO DE NADAL 2017
2on PREMI CONCURS DECORACIO DE NADAL 2017
3er PREMI CONCURS DECORACIO DE NADAL 2017
ENERG ELECT URB VALLGORNERA (8/11-30/11/17)
EP
ENERG ELECT URB VALLGORNERA (25/7-811/17)
GANIVETS VARIS PER MOSTRADORS NADAL
MATERIAL DE FONTANERIA ADMINISTRACIÓ
GENERAL

IMPORT
TOTAL
20091,61 €

012000-920-6260001

12187,21 €

070000-441-2279900

477,95 €

110000-432-2260200

191,31 €

030000-150-2140000

949,89 €

030000-150-2140000

317,44 €

030000-150-2140000

101,01 €

030000-150-2140000

1017,25 €

030000-150-2140000

868,72 €
217,80 €

060000-334-2219900
060000-4311-2269901

1007 €

060000-336-2269901

401,19 €
265,03 €
2420 €

060000-3387-2269901
060000-338-2269901
060000-338-2269901

17,84 €

060000-334-2210100

105,36 €
200,62 €
5445 €

050300-231-1600800
050300-231-1600800
020000-920-2260400

21657,55 €

090000-340-2270101

4164,42 €

090000-340-2270101

1632,52 €

090000-340-2270101

1824 €

090000-340-2270101

2026,27 €

040000-133-2270100

1015,63 €

050300-231-1600800

124,34
936,23
277,40
126,92
306,76
4500 €

€
€
€
€
€

050300-231-1600800
090000-340-2210300
090000-340-2210300
090000-340-2210300
020000-920-2210300
090000-340-2279900

405 €
250 €
100 €
438,75 €

1100-4312-2269900
1100-4312-2269900
1100-4312-2269900
020000-165-2210000

1422,60 €
134,50 €
131,94 €

020000-165-2210000
120000-4312-2269900
020000-920-2219900

PARTIDA PRES.

6

31/05/2017
10/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
31/12/2017
30/11/2017
31/12/2017
30/11/2017
15/01/2018
30/11/2017
31/12/2017
10/01/2018
15/12/2017
30/11/2017
31/05/2017
22/09/2017
31/12/2017
02/01/2018
02/01/2018
02/11/2017
23/12/2017
31/08/2017
13/09/2017
10/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
11/09/2017
30/06/2017
08/11/2017
08/11/2017
26/09/2017
30/11/2017
20/11/2017
30/09/2017
30/11/2017
13/10/2017
18/10/2017
01/12/2017
07/12/2017
08/01/2018
26/01/2018
29/01/2018
30/11/2017
15/05/2017
31/05/2017
31/08/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
30/11/2017
31/12/2017
08/01/2018
31/12/2017
28/12/2017
29/09/2017
13/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
13/12/2017
12/12/2017
31/12/2017

TECNOMOTOR MALLORCA S.L

PNEUMATICS SERVERA S.L
J.A.M.
N.G.G.
TECNOMOTOR MALLORCA S.L
PLAÇA 18 S.L
BONGRUP BALEARES S.L
REFRIGERACION GARVAL S.L
COMERCIAL MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L
A.C.C.
CALDES TORRES S.L
BALEAR OIL S.L

MALLORQUIMICA S.A

MATERIAL DE FONTANERIA ADMINISTRACIO
GENERAL
SEGURO DIRECCION NISSAN – POLICIA
ABONO RECANVIS VEH – POLICIA
RECANVIS VEH – POLICIA
ABONO RECANVI VEH – POLICIA
RECANVIS VEH – MEDI AMBIENT
REPARACIO VEH – POLICIA
50% REPARACIO VEHICLE RADAR – POLICIA
SERVEI D’ATENCIO DOMICILIARIA NOVEMBRE 2017
SERVEI D’ATENCIO DOMICILIARIA OCTUBRE 2017
RECANVIS VEH.6690-JHR POLICIA
200 BOSSES D’ANSES LLARGUES DECOTÒ
MATERIAL DE FONTANERIA – ESPORTS
MATERIAL DE FONTANERIA – ESPORTS
MATERIAL DE FONTANERIA – ESPORTS
REGULADOR GAS FIXE ESCOLETA
AIGUA EN BARRALS.CEIP URBANITZACIONS –
DESEMBRE 2017
MATERIAL FERRETERIA – CULTURA
MATERIAL FERRETERIA – ESPORTS
NETEJA ROBA REIS D’ORIENT I PAGES
3000 L GASOLEO C – COL.JAUME III
MATERIAL PINTURA – ESCOLETES
MATERIAL PINTURA – ESCOLETES
MATERIAL PINTURA – ESCOLETES
MATERIAL PINTURA – ESCOLETES
MATERIAL PINTURA – ESCOLETES
MATERIAL PINTURA – ESCOLETES
MATERIAL PINTURA – ESCOLETES

L.O.G.

GANIVETS PER FIRES 2017

L.O.G.
MALLORQUIMICA S.A
AGLOMERADOS MALLORCA S.A

GANIVETS PER FIRES 2017
MATERIAL DE PINTURA – CULTURA
AGLOMERAT ASFÁLTIC
REPARACIO I RECANVIS VEHICLES
RECANVIS VEHICLES
RECANVI VEHICLES
REPARACIÓ I RECANVIS VEHICLES
RECANVI VEHICLE
RECANCI VEHICLE
RECANVIS VEHICLES

BARTOLOME JAUME NADAL S.A

ELECTROMECANICA SON NOGUERA
SL
ASOC.CULTURAL S’UNIO DE S’ARENAL
ASSOCIACIO JUVENIL BONA
VENTURA
BONGRUP BALEARES S.L
BARTOLOME JAUME NADAL S.A
MELCHOR MASCARO S.A
COMERCIAL MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L
TECNOMOTOR MALLORCA S.L
ALMACENES FEMENIAS S.A
PNEUMATICS SERVERA S.L
ELECTROMECANICA SON NOGUERA
S.L
SRCL CONSENUR S.L.U
AGLOMERADOS MALLORCA S.A
COMERCIAL GARCIAS Y SERVICIOS
S.L
MALLORQUIMICA S.A
MALLORQUIMICA S.A
MALLORQUIMICA S.A
MALLORQUIMICA S.A
MALLORQUIMICA S.A
MALLORQUIMICA S.A
JURISWEB INTERACTIVA SL
AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U
AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U
OVH HISPANO SLU
OVH HISPANO SLU
PRODUCTOS MARTIN S.A

RECANVIS VEH BRIGADA 2222-BDD
PUBLICIDAD FIESTAS DE SAN CRISTOBAL 2017
JULIO/AGOST…
ANIMACIO INFANTIL A SA TORRE, BADIA GRAN,
LAS PALMERAS I CALA PI. MAIG 2017
MATERIAL DE FONTANERIA MANTENIMENT
MATERIAL DE FONTANERIA MANTENIMENT
MATERIAL DE FONTANERIA MANTENIMENT
RECANVIS VEHICLES
RECOLLIDA PODA I ALTRES ESTRIS. DESEMBRE
2017
AIGUA EN BARRALS.BRIGADA.DESEMBRE 2017
RECANVIS GRANADORA
MATERIAL DE CONSTRUCCION – SERVEIS
ESPORTIUS
REPARACIO CAMIO I MAQUINARIA MANTENIMENT
REPARACIO VEHICLES MANTENIMENT
REPARACIO VEH. BRIGADA 2222-BDD
GESTIO FINAL PRODUCTES PERILLOSOS.DESEMBRE
2017
AGLOMERAT ASFÁLTIC
MATERIAL FERRETERIA DIVERS
MATERIAL PINTURA – MANTENIMENT
MATERIAL PINTURA – MANTENIMENT
MATERIAL PINTURA – MANTENIMENT
MATERIAL PINTURA – MANTENIMENT
MATERIAL PINTURA – MANTENIMENT
MATERIAL PINTURA – MANTENIMENT
CERTIFICAT REGISTRE DE LA PROPIETAT
VOLS PM-MAD-PM. FIRA FITUR 2018 – LUCIA
ESCRIBANO
VOLS PM-MAD-PM . FIRA FITUR 2018 – BERNADI
VIVES
SERVIDOR SQL PRIVADO 512 MB DE RAM – 12
MESES
HOSTING PERSONAL 2014 – 12 MESES – PORTAL
DE TRANSPERENCIA Y REGISTRO DE UN ORG. 1
AÑO
PRODUCTES PER JARDINERIA

108,54 €

020000-920-2219900

280,26 €
19,70 €
173,97 €
58,08 €
340,83 €
444,38 €
99,83 €
720,23 €
1600,50 €
209,34 €
278,30 €
357,70 €
1032,72 €
192,43 €
118,58 €
115,97 €

040000-133-2219900
040000-133-2219900
040000-133-2219900
040000-133-2219900
030000-150-2219900
040000-132-2140000
040000-133-2140000
120000-231-2279900
120000-231-2279900
040000-133-2219900
120000-4312-2269900
090000-340-2219900
090000-340-2219900
090000-340-2219900
080000-3211-2130000
080000-3212-2210100

63,78 €
113,57 €
972 €
2280 €
5,94 €
8,70 €
31,56 €
123,87 €
36,48 €
87,57 €
24,20 €
1624,43 €
400 €
54,51 €
502,39 €
2127,74 €
547,54 €
9,23 €
348,66 €
62,77 €
21,90 €
539,16 €
408,86 €

060000-334-2219900
090000-340-2219900
060000-334-2269900
080000-3212-2210300
080000-3211-2219900
080000-3211-2219900
080000-3211-2219900
080000-3211-2219900
080000-3211-2219900
080000-3211-2219900
080000-3211-2219900
060000-431122699001
060000-4311-2269901
060000-334-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2140000
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2140000
030000-150-2219900
030000-150-2140000
030000-150-2219900
030000-150-2219900

715 €

070000-920-2260200

1000 €

100000-388-2269901

62,39 €
210,82 €
117,84 €
518,51 €
5949,16 €

030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-1622-2270002

44,61 €

030000-150-2210100

106,21 €
56,92 €

030000-163-2219900
030000-150-2219900

563,51 €
2459,80 €
314,37 €

030000-150-2140000
030000-150-2140000
030000-150-2140000

4261,72 €

030000-1622-2270001

251,20 €
1952,47 €

030000-150-2219900
030000-150-2219900

4,49 €
103,08 €
29,40 €
64,87 €
15,39 €
14,74 €
107,69 €
116,47 €

030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
020000-920-2270100
110000-432-2269900

116,47 €

110000-432-2269900

86,97 €

070000-920-2270603

30,09 €

070000-920-2270603

8,01 €

030000-171-2219900

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
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31/12/2017
13/12/2017
10/10/2017

TECNOMOTOR MALLORCA S.L

LLOGUER CONTENIDORS PER DESTRUIR
PAPER.DESEMBRE 2017
ACREDITACIO FITUR 2018
HONORARIS ADVOCADA
PROCE.ORD.379/2015.A.BARCELO CONTRA
AJUNTAMENT
ANUNCI DE L’APROVACIO INICIAL
MODIF.EXONERACIO D’IMPLANTACIO DE XARXA DE
CLAVEGUERAM CALA PI, VALLGORNERA NOU I ES
PAS
RECANVIS VEHICLES MANTENIMENT

FCC AQUALIA S.A

REBUTS AIGUA 4 TRIMESTRE 2017

SOLUCIONES CORPORATIVAS IP
SERVICI BALEAR DE LA TECNOLOGIA
DE LA INGORMACIÓ S.L
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS UTE
CCCXVIII

ACCÉS BÁSIC INTERNET.DESEMBRE 2017

REISSWOLF BALEARES S.L
INSTITUCION FERIAL DE MADRID
E.M.B.P.

31/12/2017
HORA NOVA S.A
30/11/2017

10/01/2018

10/01/2018
31/12/2017
18/01/2018
01/01/2018

C.V.
30/10/2017
30/06/2017

CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES
S.L
PNEUMATICS SERVERA S.L

31/07/2017
31/10/2017
15/15/2017
15/05/2017
30/12/2017
03/12/2017
30/11/2017
31/12/2017
08/01/2018
31/12/2017
30/06/2017
20/09/2017
11/07/2017
12/07/2017
16/08/2017
02/11/2017
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
31/12/2017
31/12/2017
10/01/2018
31/07/2017
11/01/2018
16/11/2017

BARTOLOME JAUME NADAL S.A
BONGRUP BALEARES S.L
ALMACENES ALUM S.A
EQUIPABOSLO S.L
PNEUMATICS SERVERA S.L
TIRME S.A
S.M.G.
KELKO QUIMICA S.L

MALLORQUIMICA S.A

PRODUCTOS MARTIN S.A
JARDIN DE LLUCMAJOR S.L
ELECTROMAT BALEAR S.L
3 – G HIDRAULICA S.L

14/12/2017

02/12/2017
15/12/2017
16/12/2017

ASSOCIACIO AMICS DE LA MUSICA

13/12/2017
23/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
20/10/2015
GRUP TRUI MALLORCA S.L

COPIES REALITZADES FINS 31/12/2017
SERVEI TELEFÓNIC (01/12-31/12/17 ) ACORD
CONCERTAT
ESTANCIA DE ANGELINA GRIMSHAW Y JESS KLEIN
( CONCIERTO SEPTIEMBRE CLAUSTRO ) Y JAKOB
DE HAH N (CONCIERTO DICIEMBRE)
DIFUSIO I SEGUIMENT FIRES 2017
REPARACIONS I RECANVIS DIVERSOS. VEHICLES
MANTENIMENT
REPARACIONS I RECANVIS DIVERSOS VEHICLES
MANTENIMENT
RECANVIS VEHICLES
MATERIAL DE FONTANERIA CANERA
MATERIAL DE FONTANERIA ESPORTS
MATERIAL ELECTRIC
RECANVIS PER VEHICLES
REVANVIS PER VEHICLES
REPARACIO VEH.CANERA
TRACTAMENT R.S.U DESEMBRE 2017
30 VIATGES D’AIGUA POTABLE 13000 L PER
OMPLIR PISCINA LLUCMAJOR
MATERIAL PER NETEJA
MATERIAL PER NETEJA
MATERIAL DE PINTURA – ESPORTS
MATERIAL DE PINTURA – ESPORTS
MATERIAL DE PINTURA – ESPORTS
MATERIAL DE PINTURA – ESPORTS
MATERIAL DE PINTURA – ADMON GRAL
MATERIAL DE PINTURA – ADMON GRAL
MATERIAL DE PINTURA – ADMON GRAL
MATERIAL DE PINTURA – MANTENIMENT
20 SACS D’ALIMENT PELS CANS
POINSETILAS PER DECORAR JARDINERAS NADAL
MATERIAL ELÉCTRIC I D’IL.LUMINACIÒ
MATERIAL HIDRÀULIC
CONCERT D’INTERCANVI DE CORALS DE LA CORAL
AMICS DE LA MUSICA I COR CADENZA DE
CIUTEDELLA
NADALES ACOMPANYADES A CARRECDE SA
COMPANYA AMICS DE LA MUSICA ESGLESIA MARE
DE DEU DE LA LACTANCIA SÀRENAL
NADALES ACOMPANYADES A CARRECDE SA
COMPANYA AMICS DE LA MUSICA AL CLAUSTRE DE
SANT BONAVENTURA
CONCERT DE L’ORGUESTA DE CAMBRA AMICS DE
LA MUSICA CLAUSTRE DE SANT BONAVENTURA
HISTORIES DRAMATITZADES A CARREC DE
ALUMNES DE TEATRE AMICS DE LA MUSICA A LA
RECTORIA
CONCERT DE NADALES A CARREC DE LA CORAL
AMICS DE LA MUSICA AULA CULTURAL BADIA
BLAVA
CONCERT DE PERCUTRO AMICS DE LA MUSICA
BADIA BLAVA
DOLCES NADALES CONGELADES A CARREC DE LA
CORAL AMICS A LLUCMAJOR
CONCERT DE PERCUTRO DE AMICS DE LA MUSICA
A LA ESGLESIA MARE DE DEU DE LA LACTANCIA
EQUIP DE SO I IL-LUMINACIO VERBENA
DISCJOCKEYS AMB L’ACTUACIO D’OSCAR ROMERO
– FESTA JOVES

60,50 €

030000-150-2030000

10,60 €
636 €

110000-432-2269900
020000-920-2260400

1910,59 €

070000-920-2260200

470,34 €
29404 €

030000-150-2219900
020000-920-2210100
110000-432-2210100
040000-132-2210100
040000-135-2210100
120000-231-2210100
020000-311-2210100
080000-3212-2210100
020000-153-2210100
060000-334-2210100
090000-340-2210100
030000-1623-2210100

42,35 €
3391,85 €

020000-920-2220000
020000-920-2130000

1278,24 €

020000-920-2220000

595 €

110000-432-2269900

1815 €

060000-4311-2269901

2618,56 €

030000-150-2140000

2757,64 €

030000-150-2140000

517,07 €
176,70 €
418,47 €
68,15 €
460,61 €
378,33 €
140,21 €
172418,09 €
1632,97 €

030000-150-2219900
020000-311-2219900
090000-340-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2140000
030000-1623-2270002
090000-340-2210100

94,57 €
60,98 €
47,98 €
18,30 €
158,61 €
136,45 €
10,85 €
50,52 €
24,39 €
66,44 €
418 €
582,84 €
511,13 €
52,56 €
1111 €

030000-150-2219900
030000-150-2219900
090000-340-2219900
090000-340-2219900
090000-340-2219900
090000-340-2219900
020000-920-2219900
020000-920-2219900
020000-920-2219900
020000-150-2219900
020000-311-2210500
030000-171-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
060000-334-2260900

1111 €

060000-338-2269901

1111 €

060000-338-2269901

1111 €

060000-334-2260900

1111 €

060000-334-2260900

1111 €

060000-338-2269901

1111 €

060000-334-2260900

1111 €

060000-338-2269901

224 €

060000-334-2260900

1331 €

100000-338-2269901
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02/02/2018
30/06/2017

DIVERMODEL, TU PAGINA DE
RADIOCONTROL
CASEBA PROJECTES DÈXPLOTACIO
S.L

31/01/2018
DORNIER S.A.U
05/12/2017
05/12/2017
03/01/2018

ASTRA SERVICIOS AUXILIARES S.L

03/01/2018
31/12/2017
31/12/2017
30/06/2017
26/04/2017
31/08/2017
29/08/2017
31/12/2017
31/12/2017
30/06/2017

CITY CLEAN S.L
SOLRED S.A
CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIO
S.L
MALLORQUIMICA S.A

CITY CLEAN S.L
CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIO
S.L

03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
03/01/2018
09/01/2018
05/01/2018
05/1/2018
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
08/01/2018
08/01/2018
09/01/2018
8/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
29/12/2017
11/01/2018
09/01/2018
12/01/2018

ENDESA ENERGIA XXL, S.L

JUGUETES NAVIDAD –S.SOCIALES
PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS –S.SOCIALS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE CAUDACIÓN Y
SUMINISTRO DE MÁQ UINAS EXPENDEDORAS DE
TIQUETS DE APARCAMIENTO ( PERIODO
27/12/17-26/01/18 )
SERVEI D’AUXILIAR – CLAUSTRE – NOVEMBRE 2017
SERVEI DE MISSATGERIA – NOVEMBRE 2017
SERVEI D’AUXILIAR MISSATGERIA – DESEMBRE
2017
SERVEIS D’AUXILIAR AL CLAUSTRE – DESEMBRE
2017
LLOGUER CATIFES POLIESPORTIUS DESEMBRE
2017
COMBUSTIBLE BRIGADA DESEMBRE 2017
PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – TAST DE VI
– TURISME
MATERIAL DE PINTURA – ESCOLES
MATERIAL DE PINTURA- ESCOLETES
MATERIAL DE PINTURA – ESCOLETES
LLOGUER CATIFES – ESCOLES
LLOGUE CATIFES ESCOLETA TRENCADORS
PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS
( AJUNTAMENT )
ENERG ELECT C/ MATEU MONSERRAT ( 31/0801/11/17 ) ESPORTS
ENERG ELECT C/ SANT BARTOMEU, 67 (26/1130/12/17) ESCOLA
ENERG ELECT C/ DRAGONERA (26/11-30/12/17 )
ESCOLETA
ENERG ELECT C/ FRANCESC MORAGAS ( 30/1131/12/17) ESCOLA
ENERG ELECT PZ RUFINO CARPENA ( 30/1131/12/17 ) ESCOLA
ENERG ELECT C/ ANTONI CATANY – ESTACIO
(26/11-30/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ SANT FRANCESC, 29 (31/0801/11/17) A.GRAL
ENERG ELECT C/ CAMPOS – JUNTO, 100 (4/91/11/17) EP
ENERG ELECT C/ MEROLA – E.T CALA PI (28/11/172/1/18) EP
ENERG ELECT C/ SANT FRANCESC (31/8-1/11/17)
EP
ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDELS CEMENT
(28/11/17-3/1/17) EP
ENERG ELECT. UR VALLGORNERA ( 1/12/17-2/1/18)
EP
ENERG ELECT C/ MONGES, 6 (29/11/17-4/1/18)
CULTURA
ENERG ELECT. PZ ESPANYA, 61 (7/11/17-03/01/18)
S.SOCIALS
ENERG ELECT C/ MAJOR (29/11/17-4/1/18) EP
ENERG ELECT C/ RIPOLL ( 29/11/17-4/1/18 ) EP
ENERG ELECT C/ GRACIA (28/11/17-3/1/18) EP
ENERG ELECT C/ SANT MIQUEL (28/11/17-3/1/18)
EP
ENERG ELECT. PZ STA CATALINA TOMAS (3/12/1731/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ AMETLER ( 6/12/17-5/1/18) EP
ENERG ELECT C/ BAHIA BLANCA (2/9-2/10/17 ) EP
ENERG ELECT. LG POL 12 (6/11/17-4/1/18)
CEMENTIRI
ENERG ELECT.UR PUIG ROS (20/11/17-27/12/17 )
EP
ENERG ELECT C/ ESCULLS (2/11/17-3/12/18) EP
ENERG ELECT C/ BAHIA BLANCA (2/10-2/1/17) EP
ENERG ELECT C/ NOGUERA ( 1/12/17-7/1/18 ) EP
ENERG ELECT C/ Mª ANTONIA SALVA (3/1231/12/2017 ) EP
ENERG ELECT C/ NOGUERA ( 1/12/17-7/1/18) EP
ENERG ELECT C/ GUATLERA (19/11-27/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ PARE RIPOLL, 2 (1/11/17-3/1/18)
EP
ENERG ELECT C/ PI, 2 (27/12/17-22/1/18) EP
ENERG ELECT C/ TERRAL, 27 (27/12/17-22/1/18)
A.GRAL
ENERG ELECT C/ TERRAL, 27 ( 20/11-27/12/17 )
A.GRAL
ENERG ELECT C/ BAHIA BLANCA (2/11-3/12/2017 )
EP
ENERG ELECT C/ SERRETA (3/12-31/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ GUILLEM TERRASSA, 9 ( 29/11/174/1/18) EP

1157,50 €

120000-231-2269900

15,88 €

120000-231-2269900

2026,27 €

040000-133-2270100

1228,33 €
1128,63 €
706,83 €

060000-334-2279900
060000-334-2279900
060000-334-2279900

1228,63 €

060000-334-2279900

16,94 €

090000-340-2269900

6953,76 €
20,48 €

020000-920-2210300
110000-432-2269900

59,79 €
20,55 €
70,01 €
25,41 €
8,47 €
43,19 €

080000-3212-2269900
080000-3212-2219900
080000-3212-2219900
080000-3212-2269900
080000-3212-2269900
020000-920-2219900

99,67 €

090000-340-2210000

798,25 €

080000-3212-2210000

675,40 €

080000-3212-2210000

2492,79 €

080000-3212-2210000

1461,30 €

080000-3212-2210000

20,74 €

020000-165-2210000

150,10 €

020000-165-2210000

537,14 €

020000-165-2210000

17,65 €

020000-165-2210000

147,66 €

020000-165-2210000

875,14 €

020000-165-2210000

285,90 €

020000-165-2210000

739,33 €

060000-334-2210000

230,12 €

120000-231-2210000

443,20 €
49,27 €
120,25 €
544,63 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

484,91 €

020000-165-2210000

196,24 €
201,95 €
332,44 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
030000-164-2210000

660,21 €

020000-165-2210000

480,85
256,21
315,91
475,24

020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

€
€
€
€

530,39 €
744,03 €
2475,85 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

35,42 €
32,79 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000

74,49 €

020000-165-2210000

69,43 €

020000-165-2210000

400,55 €
1506,39 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000

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
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12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
03/01/2018
19/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
24/01/2018
24/01/2018
24/01/2018
24/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
05/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018

ENERG ELECT C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 2
(26/10-9/1/18) EP
ENERG ELECT C/ NICOLAU TABERNER (3/1231/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ ESCULLS (3/12-31/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ GRUP ESCOLAR (3/12-31/12/17 )
EP
ENERG ELECT. UR VALLGORNERA ( 1/11-3/12/2017)
EP
ENERG ELECT C/ BAHIA BLANCA (3/12-31/12/17 )
EP
ENERG ELECT C/ TERRAL (14/11-31/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ TERRAL 41 (20/11/11-19/1/18) 3º
EDAT
ENERG ELECT C/ JUPITER (28/12-22/1/18) EP
ENERG ELECT C/ GUATLERA ( 27/12/17-22/1/18 )
EP
ENERG ELECT C/ GALIOTA 2 ( 27/12/17-22/01/18 )
EP
ENERG ELECT UR PUIG ROS ( 27/12/1722/01/2018 ) EP
ENERG ELECT C/ AGUILA (27/12/17-22/1/18) EP
ENERG ELECT C/ ISAAC PERAL ( 27/12/1722/01/18 ) AIGUA
ENERG ELECT. UR TOLLERIC (27/12/17-22/1/18) EP
ENERG ELECT C/ SANT LLUC (28/12/17-22/1/18) EP
ENERG ELECT. PZ MAJOR (26/11-30/12/17 ) EP
ENERG ELECT AV EUROPA ( 25/11-12/12/17) EP
ENERG ELECT C/ TERRAL ( 25/11-29/12/18 ) EP
ENERG ELECT C/ Mª ANTONIA SALVA 50 ( 26/1130/12/17 ) A.GRAL
ENERG ELECT C/ Mª ANTONIA SALVÁ ( 26/1130/12/17 ) A.GRAL
ENERG ELECT C/ TERRAL 37 B (26/11-30/12/2017)
A SOCIAL
ENERG ELECT. AV EUROPA (26/11-30/12/17 )
ESPORTS
ENERG ELECT C/ ANDORRA ( 22/10-27/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ GALIOTA (2/11-3/12/17) EP
ENERG ELECT C/ BARCELONA (2/11-3/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ PARE RIPOLL (31/8-1/11/17)
A.GRAL
ENERG ELECT C/ ANTONIA MARIA ALCOVER (25/1130/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ MUNTANYA ( 25/11-30/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ GIRONA (26/11-30/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ GRAN I GENERAL CONSELL
( 24/11-29/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/BARCELONA (3/12-31/12/17) EP
ENERG ELECT C/ SANTA BARBARA ( 3/12-31/12/17)
EP
ENERG ELECT C/ CORNETS (3/12-31/12/17) EP
ENERG ELECT. UR VALLGORNERA (1/12/17
-2/1/18 ) EP
ENERG ELECT C/ PARE RIPOLL 2 ( 4/9-1/11/17 ) EP
ENERG ELECT. UR VALLGORNERA (30/11/1702/01/18 ) EP
ENERG ELECT C/ ACACIA (3/12-31/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ MONESTIR (3/12-31/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ RAMBLA ( 3/12-31/12/17) EP
ENERG ELECT C/ ACACIA (3/12-31/12/17 ) EP
ENERG ELECT. PZ LA LLUNA (3/12-31/12/17) EP
ENERG ELECT C/ MERCURI (6/12-31/12/17) EP
ENERG ELECT C/ COSTA I LLOBERA (3/1231/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ FIGUERA (3/12-31/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ AMETLER (3/12-31/12/17 ) EP
ENERG ELECT. PZ MARE DE DEU DE GRACIA (3/1231/12/17 ) EP
ENERG ELECT C/ GRAN I GENERAL CONSELL
( 24/10-11/1/17) EP
ENERG ELECT C/ FORMENTERA (24/10/17
-11/01/18) EP
ENERG ELECT C/ PZ ESPANYA 12 ( 29/11/174/1/18) A GRAL
ENERG ELECT C/ SANT FRANCESC 3 (30/1131/12/17) CULTURA
ENERG ELECT. AV EUROPA ( 30/11-31/12/17 )
ESPORTS
ENERG ELECT. AV EUROPA (30/11-31/12/17)
ESPORTS
ENERG ELECT C/ Mª ANTONIA SALVA (26/1130/12/17) EP
ENERG ELECT C/ CREUATA (27/12/17-22/1/18) EP
ENERG ELECT. UR VALLGORNERA ( 3/12/17 –
1/1/18 ) EP

232,55 €

020000-165-2210000

1728,45 €

020000-165-2210000

397,96 €
1396,88 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000

186 €

020000-165-2210000

466,06 €

020000-165-2210000

233,30 €
21,03 €

020000-165-2210000
120000-231-2210000

12,60 €
436,13 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000

33,11 €

020000-165-2210000

392,46 €

020000-165-2210000

24,50 €
398,40 €

020000-165-2210000
020000-161-2210000

480,33 €
262,90 €
1161,25 €
607,04 €
297,06 €
907,09 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

438,96 €

020000-165-2210000

769,68 €

120000-231-2210000

215,13 €

090000-340-2210000

2569,48 €
592,86 €
377,51 €
157,81 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

241,88 €

020000-165-2210000

400,05 €
277,37 €
323,46 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

297,36 €
356,95 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000

577,01 €
382,32 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000

1714,96 €
651,04 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000

728,88 €
1166,42 €
488,24 €
574,77 €
395,48 €
344 €
520,46 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

754,41 €
331,08 €
719,47 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
020000-165-2210000

980,48 €

020000-165-2210000

887,96 €

020000-165-2210000

652,84 €

020000-165-2210000

3091,09 €

060000-334-2210000

3784,48 €

090000-340-2210000

3903,05 €

090000-340-2210000

495,43 €

020000-165-2210000

242,69 €
231,70 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
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17/01/2018
16/01/2018
03/01/2018
11/01/2018
03/01/2018
05/01/2018
31/10/2017
31/10/2017
08/01/2018

CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIO
S.L

30/11/2017
31/12/2017

HIERROS DEL MEDITERRÀNEO S.A

31/10/2017

CASEBA PROJECTES D’ EXPLOTACIO
S.L

30/11/2017

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A

CITY CLEAN S.L

ENERG ELECT C/ TERRAL (17/12/17-15/1/18) EP
ENERG ELECT C/ DEUSTO (27/10-3/12/17) EP
ENERG ELECT C/ MATEU MONSERRAT (30/1131/12/17) ESPORTS
ENERG ELECT C/ JOAN ALCOVER (23/6-1/8/17 ) EP
ENERG ELECT C/ TERRAL 41 (30/11-31/12/17)
AGRAL
ENERG ELECT C/ GRUP ESCOLAR (29/11/174/1/18 ) ESCOLETA
PRODUCTES DIVERSOS
PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – ESCOLETES
ABONAMENT JORNALS NO REALITZATS DE NETEJA
DE CONTENIDORS ENTRE GENER Y NOVEMBRE
2017
MATERIAL DE FERRETERIA
LLOGUER CATIFES CASAL DE JOVES BADIES –
DESEMBRE 2017
PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – SOIB
FORMACIO PEDAGOGICA SISTEMICA ROSA GARCÌA
RELUCIO
FORMACIO PEDAGOGICA SISTEMICA ROSA GARCÌA
RELUCIO

M.C.G.R.

30/10/2017

TOTAL GENERAL EUROS

9,64 €
365,36 €
2933,38 €

020000-165-2210000
020000-165-2210000
090000-340-2210000

244,98 €
988,52 €

090000-340-2210000
020000-165-2210000

360,83 €

080000-3212-2210000

28,85 €
44,53 €
5182,67 €

080000-3211-2219900
080000-3211-2219900
030000-1621-2270001

21,27 €
8,47 €

020000-920-2219900
100000-337-2269901

396,56 €

100000-241-2269900

175 €

050300-920-1620000

325 €

050300-920-1620000

442.532,80
€

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
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS DE LA
RESIDÈNCIA
Seguidament es veu l’expedient relatiu a les factures d’exercicis anteriors de la Residència de
persones majors i la proposta.
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici 2017, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i
preus acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per el normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquesta Residència.
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 la
Residència de Persones Majors de Llucmajor per a l’exercici 2018, 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 que ens trobam davant un acte nul de ple dret, es considera necessari i
obligat atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants
amb l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de febrer, i una
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vegada vist el dictamen i la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits,
i vist l’informe 3/2018 d’Intervenció amb objecció, i atès que no hi ha intervencions quant al
fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i
10 abstencions, (PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2018, 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 2/2018 de Reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses, d’acord amb la següent relació d’obligacions, amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
DATA FACTURA
31/12/2017
31/12/2017
20/12/2017

TERCER
GASTALVER UNIFORMIDAD Y
MARKETING S.L
QUELY S.A

TOTAL GENERAL EUROS

DESCRIPCIÓ
VESTUARI PERSONAL
VESTUARI PERSONAL
GALLETAS QUELY

IMPORT
TOTAL
847,61 €

130000-231-2210400

499,25 €
196,73 €

130000-231-2210400
130000-231-2210500

PARTIDA PRES.

1543,59 €

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
PROPOSTA DEL PI SOBRE AMPLIACIÓ D’HABITATGES EN SÒL RÚSTIC
Seguidament el Sr. Bernadí Vives llegeix la proposta del PI, a favor d’un canvi legal que
permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic, que textualment diu el següent:
“Exposició de Motius
La disposició transitòria segona de la Llei 6/1997, de sòl rústic, en la seva versió original establia:
2. Els habitatges unifamiliars existents en sòl rústic, construïts legalment a l’empara d’autorització, que
no haguessin esgotat els paràmetres de superfície construïble aplicables en el moment de la concessió
de la llicència podran ser objecte d’ampliacions, les quals, respectant la resta de condicions establertes en el títol IV de la llei present, superin els límits establerts als punts 1 i 2 de l’article 28 d’aquesta
llei. En aquests casos, la superfície total construïda resultant no podrà superar la que s’hauria derivat
si s’haguessin esgotat els paràmetres esmentats, amb un màxim de 450 m2.
Aquesta disposició ha estat modificada per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme, i com a
conseqüència el precepte ha quedat amb la redacció següent:
2. Els habitatges existents en sòl rústic, implantats legalment d’acord amb el planejament urbanístic
aplicable en el moment de l’autorització, però que no s’ajustin a les determinacions sobre el paràmetre de parcel·la mínima d’acord amb la legislació i el planejament d’ordenació territorial i urbanístic en
vigor, no poden ser objecte d’actuacions que en comportin l’ampliació.
Així, hem passat d'un règim jurídic que permetia fer ampliacions dels habitatges legals existents en sòl
rústic a un règim en què es prohibeix ampliar aquells que es troben en parcel·les inferiors a la mínima
(en general 14.000 metres quadrats). La prohibició s'ha implantat sense establir un règim transitori
específic que evités que les sol·licituds ja presentades es veiessin afectades pel canvi legal.
Entenem que la prohibició de tota nova ampliació no té justificació territorial, ni econòmica, ni social,
sinó que és una decisió que perjudica molts petits propietaris d'una forma injusta i desproporcionada.
A l'Ajuntament es proposa que acordi:
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Primer. Rebutjar la modificació de la disposició transitòria segona de la Llei 6/1997. de sòl
rústic, operada per la Llei 12/2017 d'urbanisme, que prohibeix qualsevol tipus d'ampliació als habitatges legals existents en sòl rústic que estiguin implantats en parcel·les inferiors a la mínima exigible
per a un nou habitatge.
Segon. Instar el Govern Balear i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les reformes legals perquè s'introdueixi un nou règim legal que permeti les ampliacions dels habitatges legals existents en sòl rústic, sempre que es respectin els paràmetres urbanístics vigents en el moment de la sollicitud de la llicència d'ampliació i que l'ampliació no pugui superar el límit del 50 % de la superfície ja
realitzada legalment en el moment que la parcel·la va quedar per davall de la mínima exigible.”

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 24 de
gener, i una vegada vist es dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà
suport a aquesta proposta, ja que en el Parlament de les Illes Balears, el Partit Popular va
fer una esmena amb aquest sentit. A més, no estan d’acord amb la nova llei d’urbanisme, ja
que hi havia una llei que era bona i donava seguretat jurídica i aquesta nova fa tot el contrari.
El batle diu que, després d’haver-ho comentat amb el Sr. Vives, és veritat que en aquesta
nova llei hi pot haver casos concrets que poden ser un poc incoherents, però el PSOE en el
Parlament defensa la nova llei i, per tant, el Grup Municipal Socialista hi votarà en contra.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta perquè
no es tracta de qualificar d’il·legals aquestes edificacions, sinó que directament amb aquest
canvi de planejament passen a ser edificis inadequats, com ha passat amb molts d’edificis
quan hi ha aquests canvis. Així i tot, en l’article 129.1 es fa referència a una sèrie de modifi cacions que es podran fer per motius d’higiene, seguretat, salubritat, etc., menys les que siguin d’ampliació. Per tant, creuen que no queden tan desemparades, i el que no es pot permetre és el creixement d’unes edificacions quan en l’actualitat no compleixen amb el règim
normatiu aplicable al sòl rústic on estan situades. La seva línia política en matèria de territori
passa per la seva protecció, i això és incompatible amb les propostes que aposten per un
model d’un major creixement.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que no donaran suport a la proposta, perquè seria in coherent, ja que el seu partit ha participat en la creació de la llei, la qual volen corregir en
l’àmbit municipal amb aquesta proposta. L’aplicació de la llei no pot ser retroactiva i no es
poden crear greuges comparatius amb els que la compleixen. A més, els pareix una postura
populista i per captar vots en el futur, i per aquest motiu hi votaran en contra.
El Sr. Bernadí Vives (PI) creu que la proposta està ben explicada, i es refereix a unes edifica cions que es varen fer en el seu moment complint la llei amb tots els permisos legals, i ara
aquesta gent està clar que poden arreglar coses com s’ha dit, però, si volen ampliar l’habitatge, no els deixen fer-ho i creuen que amb això no es fa cap destrossa territorial. No entén la
postura de SSPLL, ja que defensen que el qui té una gran parcel·la i un gran xalet pugui am pliar tot el que vulgui, però el petit propietari no ho pugui fer. També creu que si no es fixa
un règim transitori per als qui ja han fet unes despeses de projecte, i ara se’ls ha aturat la llicència. Agraeix al PP el suport a la proposta, i entén la postura dels altres grups. El Sr. Jau me ratifica les seves paraules i també pensen, com bé ha dit el Sr. Vives, que hi hauria pogut haver un règim transitori.
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El Sr. Tomàs afegeix que no hi ha règim transitori, però tampoc ha estat cap sorpresa perquè ja fa temps que aquesta llei s’estava tramitant. També creu que s’ha d’evitar que al vol tant de Llucmajor tinguem una urbanització contínua.
El Sr. Martín diu que no entén per què el Sr. Vives l’ataca a ell, quan ha estat una llei votada
en el Parlament per altres grups, no només per SSPLL, i no és veritat que el seu grup estigui
a favor que només puguin construir els grans propietaris, simplement voten a favor d’una llei
amb la qual estan d’acord.
El Sr. Vives per acabar diu que en la seva proposta no hi veu un consum de territori suficient
perquè es pugui deteriorar, i al Sr. Martín li contesta de la manera que creu convenient, ja
que ha estat ell qui els ha tractat de populistes i no els altres.
Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 10 vots a
favor (PP i PI), 10 en contra (PSOE, MÉS i SSPLL) i una abstenció (ASI), es produeix un
empat. Tot seguit es fa una segona votació en la qual s’obté el mateix resultat, i en virtut del
vot de qualitat del batle, que ha votat en contra, queda desestimada 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 “Agrupación CB
Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 19 de gener de 2018, es va comunicar a l’entitat Agrupación C.B. 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 Re glament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. En el tràmit d’audiència la mateixa entitat ha presentat la seva pròpia sol·licitud per
donar-se de baixa.
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 en l’article 232 i següents del ROF, i en els 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 documen tació 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 les dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 21 de
febrer, i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i d’acord amb la normativa aplicable, per unanimitat s’adopta l’acord següent:
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Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat Agrupación C.B. Llucmajor.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de 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 “Radio Club
Cultural Llucmajor” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 19 de gener de 2018, es va comunicar a l’entitat Asociación Radio Club Cultural 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. En el tràmit d’audiència la mateixa entitat ha presentat la seva pròpia sol·licitud per
donar-se de baixa.
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 en l’article 232 i següents del ROF, i en els 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 documen tació 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 les dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 21 de
febrer, i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i d’acord amb la normativa aplicable, per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat Asociación Radio Club Cultural 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 “Llucmajor
Televisión” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 19 de gener de 2018, es va comunicar a l’entitat Llucmajor-Televisión 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).
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2. En el tràmit d’audiència la mateixa entitat ha presentat la seva pròpia sol·licitud per
donar-se de baixa.
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 en l’article 232 i següents del ROF, i en els 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 documen tació 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 tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 21 de
febrer, i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i d’acord amb la normativa aplicable, per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat Llucmajor-Televisión.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de la dita inscripció.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2018
Tot seguit i atesa la iniciativa d’alguns grups municipals de presentar propostes amb el ma teix objectiu, en la Comissió Informativa d’Interior de dia 21 de febrer es va acordar la re dacció d’una declaració institucional consensuada de suport al Dia Internacional de la Dona,
a la defensa dels seus drets, i a l’impuls de polítiques d’igualtat. Atès que no hi havia temps
per poder-la preparar i sotmetre-la a dictamen de la mateixa Comissió, es va decidir articular
la declaració com una proposició de la Batlia, per tal que es pugui incloure en l’odre del dia
del plenari ordinari del mes de febrer.
Tot seguit es vota la ratificació de la inclusió de la proposició en l’ordre del dia i, amb 12 vots
a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI), s’aprova la dita inclusió.
Seguidament la Sra. Maria Antònia Gil llegeix la proposició, que textualment diu el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El proper dia 8 de març commemoram el Dia Internacional de la Dona, que recorda les dones que fa
més de 100 anys, en una fàbrica de camises de Nova York, van perdre la seva vida per defensar els
seus drets laborals.
Des d’aquell moment fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre dones i homes és una història
d'èxit. Drets impensables en èpoques anteriors avui formen part del nostre dia a dia: l'accés a la for mació, a l'ocupació, a la propietat privada, i el dret al vot.
El compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant de forma individual com a través de les institucions, entitats i associacions, ha permès que dones i homes hàgim aconseguit la
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igualtat davant la llei i s'hagin fet importants passos per erradicar les diferents formes de discriminació
que impedeixen a les dones l'exercici ple dels seus drets.
Avui, disposam d’un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i d'oportunitats i l'impuls de les
polítiques públiques per a promoure l'empoderament de les dones i l'erradicació de la violència que
s'exerceix sobre elles.
Són molts els assoliments aconseguits, però això no ha de fer-nos caure en l'autocomplaença o en la
resignació, perquè encara persisteixen desigualtats, que no solament hem de denunciar sinó afrontar
amb determinació.
Un dels objectius d'un govern, sigui estatal, provincial o local, ha de ser el d'assegurar la igualtat entre
les persones ciutadanes. Una igualtat que no diferenciï entre races i gèneres. Una igualtat real que
faci una societat justa.
Com es deia abans, malgrat tots els avenços realitzats, encara queda molt camí per fer. La desigualtat
es manifesta diàriament en múltiples àmbits. És, però, en el camp laboral on es presenten d'una for ma més evident: la bretxa salarial entre gèneres, tot i que s’ha reduït molt, encara es troba al voltant
del 20 % a favor dels homes.
Les dones segueixen assumint una càrrega desproporcionada de treball no remunerat. Les dones realitzen un 63 % de l'activitat laboral dels qui treballen i perceben ingressos al marge de disposicions legals formals, incloses les de control tributari. Les dones migrants es veuen sotmeses a condicions laborals més precàries que els homes migrants, i es veuen exposades a jornades de treball més llargues
i a un accés a la protecció social inexistent o molt limitat. La violència contra les dones en l'espai laboral és una realitat inadmissible: el 32 % del 55 % de les dones que asseguren haver experimentat assetjament sexual, l’han sofert en el seu lloc de treball.
Davant tot això, posar fi a la discriminació entre dones i homes resulta no només un deure ètic, sinó
un inajornable compromís històric en el qual totes les institucions de l'Estat han de participar activa ment i com a protagonistes.
Una societat lliure de totes les formes de masclisme és el nostre objectiu. Per això, amb motiu de la
commemoració del dia 8 de Març, continuam reclamant mesures i polítiques per a un veritable canvi
social que suposi una profunda transformació estructural, en la qual les dones siguin protagonistes i
copartícips.
En aquest sentit, una de les majors desigualtats que viuen les dones és la que correspon a l'àmbit laboral, per això donam suport que el nostre país disposi d’una llei d'igualtat laboral que contribueixi a
erradicar les diferents situacions de discriminació que tenen les dones en l'accés a l'ocupació, la pro moció professional, l'eliminació de la bretxa salarial, que al costat de la precarietat i la temporalitat,
conformen la columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones.
Finalment, l’Ajuntament de Llucmajor valora positivament la iniciativa proposada pels sindicats de convocatòria per primera vegada d'una vaga feminista, el dia 8 de març, dona suport a aquesta convocatòria i insta els i les treballadores municipals a sumar-se a aquesta iniciativa, com una mesura de
conscienciació i reivindicació davant la situació generalitzada de desigualtat laboral que tenen les dones en aquest país.
Perquè les dones han sofert i segueixen sofrint, en major mesura, les conseqüències de la crisi. Per què les dones tenen de guany mitjà anual prop de 6 punts menys de diferència pel que fa a la dels
homes. Perquè la taxa d'activitat de les dones és prop de 10 punts menor que la dels homes. Perquè
la taxa d'atur de les dones és més de 4 punts per damunt que la dels homes. Perquè el treball a
temps parcial en les dones representa aproximadament un terç més que el dels homes. Perquè la
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bretxa salarial se situa de mitjana en un 23 % en detriment del salari de les dones. Perquè la taxa
d'ocupació entre dones es redueix amb el nombre de fills enfront de la dels homes, que augmenta.
Perquè les pensions de les dones són de menor quantia que les dels homes.
Per totes aquestes raons, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Llucmajor l’aprovació d’aquesta Declaració Institucional en els termes següents:
Primer. En el Dia 8 de Març, l'Ajuntament de Llucmajor manifesta, un any més, el seu com promís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques d'igualtat com a instrument
per avançar cap a una societat democràticament més justa i equilibrada en la presa de decisions entre
homes i dones.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor reconeix els avanços que, al llarg de les dècades, s'han
desenvolupat en matèria d'igualtat però, alhora, també reconeix les reculades i retallades que es pro dueixen en les polítiques d'igualtat, especialment en l'àmbit local, a causa del canvi legislatiu que ha
modificat substancialment l'àmbit de competències dels ajuntaments en aquestes àrees.
Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor, en la mesura de les seves competències, es compromet a
integrar de forma activa i transversal el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes,
en el desenvolupament de totes les seves accions i decisions, especialment en els següents àmbits:
accés i promoció en l'ocupació; erradicació de la violència de gènere; educació; pensions; salut; esport; representació política i social; recerca, desenvolupament i innovació; societat de la informació;
cultura; política exterior; cooperació al desenvolupament i en el mitjà rural.
Quart. Tots els grups municipals presents en el Plenari de l’Ajuntament de Llucmajor se sumen a la iniciativa dels sindicats majoritaris de convocatòria d'atur el dia 8 de març i animen els treballadors i les treballadores a sumar-s’hi, com una mesura més de conscienciació i sensibilització sobre la
situació de discriminació de les dones en l'àmbit laboral i en tots els àmbits de la societat. Igualment,
l'Ajuntament de Llucmajor prendrà totes les mesures necessàries per garantir l'exercici del dret fonamental de vaga, previst en la nostra legislació, a totes aquelles persones compromeses a posar fi a la
discriminació social, legal, política, moral i verbal contra les dones del món.
Cinquè. El Ple de l'Ajuntament de Llucmajor sol·licita als grups parlamentaris representats al
Congrés dels Diputats la presentació i l’aprovació d'una llei d'igualtat laboral, així com les eines que si guin necessàries perquè no existeixi cap tipus de discriminació salarial a les empreses espanyoles en tre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.”

A continuació el Sr. Joan C. Jaume (PP) agraeix al regidor de Cultura la proposició elaborada,
ja que va sortir de tots els grups la intenció de fer un manifest a favor del dia 8 de Març,
“Dia Internacional de les Dones” i molta part del text que ha llegit la regidora està reflectit
damunt aquest manifest, però el seu Partit no comparteix el punt relatiu al suport a la vaga,
i per això no hi poden votar a favor. Quan sigui el torn de les mocions, en presentaran una
d’alternativa.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que comparteix el que ha dit el Sr. Jaume i que el seu grup
no és partidari de convocar vagues. Creu que aquest dia és un dia de festa per a les dones,
ja que s’ho mereixen. Encara que està d’acord amb el contingut de la proposició, no hi
donarà suport.
La Sra. Gil contesta al Sr. Roig, que aquest dia no és un dia de festa, sinó un dia de
reivindicació i de recordar unes dones que van morir lluitant per defensar els seus drets.
Una vegada acabades les intervencions es vota l’esmena per posar en el punt quart de la
proposició “l’Ajuntament de Llucmajor”, allà on posa “tots els Grups Municipals,” i amb 12
vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI), prospera per majoria.
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A continuació es vota el fons de l’assumpte, i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL), 8
en contra (PP) i 1 abstenció (ASI), per majoria s’aprova la proposició que en la part
dispositiva queda redactada en els termes següents:
Primer. En el Dia 8 de Març, l'Ajuntament de Llucmajor manifesta, un any més, el
seu compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques d'igualtat
com a instrument per avançar cap a una societat democràticament més justa i equilibrada en
la presa de decisions entre homes i dones.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor reconeix els avanços que, al llarg de les dècades,
s'han desenvolupat en matèria d'igualtat però, alhora, també reconeix les reculades i retallades que es produeixen en les polítiques d'igualtat, especialment en l'àmbit local, a causa del
canvi legislatiu que ha modificat substancialment l'àmbit de competències dels ajuntaments
en aquestes àrees.
Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor, en la mesura de les seves competències, es
compromet a integrar de forma activa i transversal el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, en el desenvolupament de totes les seves accions i decisions, especialment en els següents àmbits: accés i promoció en l'ocupació; eradicació de la violència
de gènere; educació; pensions; salut; esport; representació política i social; recerca, desenvolupament i innovació; societat de la informació; cultura; política exterior; cooperació al
desenvolupament i en el mitjà rural.
Quart. L’Ajuntament de Llucmajor se suma a la iniciativa dels sindicats majoritaris de
convocatòria d'atur el dia 8 de Març i animen els treballadors i les treballadores a sumar-s’hi,
com una mesura més de conscienciació i sensibilització sobre la situació de discriminació de
les dones en l'àmbit laboral i en tots els àmbits de la societat. Igualment, l'Ajuntament de
Llucmajor prendrà totes les mesures necessàries per garantir l'exercici del dret fonamental
de vaga, previst en la nostra legislació, a totes aquelles persones compromeses a posar fi a
la discriminació social, legal, política, moral i verbal contra les dones del món.
Cinquè. El Ple de l'Ajuntament de Llucmajor sol·licita als grups parlamentaris
representats al Congrés dels Diputats la presentació i l’aprovació d'una llei d'igualtat laboral,
així com les eines que siguin necessàries perquè no existeixi cap tipus de discriminació
salarial a les empreses espanyoles entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’ANY 2018 COM A ANY JOSEP MARIA
LLOMPART
Tot seguit es veu la proposta d’adhesió a la declaració institucional de l’any 2018 com a Any
Josep Maria Llompart, que el Grup de Més per Llucmajor ha presentat. El regidor de Cultura,
Sr. Lluís Segura, va plantejar a la Comissió Informativa de Participació Ciutadana aquesta
proposta de resolució, que no figurava en l’ordre del dia, però no es va sotmetre a debat ni
votació de la comissió, amb la qual cosa no es va emetre cap dictamen. No obstant això, es
considera d’interès sotmetre aquest assumpte al Ple de l’Ajuntament, perquè pugui desplegar els seus efectes al més aviat possible.
A continuació es vota la ratificació de la inclusió d’aquesta proposició de Batlia en l’ordre del
dia, la qual s’aprova per majoria amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstenci ons (PP i ASI)
Tot seguit el regidor de Cultura, Sr. Lluís Segura (MÉS), llegeix la proposta que literalment
diu:
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“El 28 de gener de 2018 es compleixen 25 anys de la mort de l’escriptor, poeta i activista cultural Josep Maria Llompart de la Peña (1925-1993), un personatge imprescindible que, parafrasejant Salvador
Espriu, va viure per salvar-nos els mots.
Josep Maria Llompart fou un home implicat en l’esdevenidor del seu país, amb una trajectòria cívica i
personal que va contribuir a la recuperació de les llibertats i els drets nacionals i culturals del poble de
les Illes Balears.
Llompart va ser membre d’una generació literària que es va comprometre intensament en la tasca de
recuperar la tradició cultural. Com a editor i com a crític, va ser el mentor de diferents generacions
d’escriptors al conjunt de les Illes Balears. Com a historiador de la literatura, va ser un dels primers a
estudiar sistemàticament la creació literària insular. També va ensenyar literatura catalana a la universitat i va exercir una tasca de divulgador de la literatura a la ràdio, a la premsa i a diferents publicacions. Igualment, va destacar com a traductor del galaicoportuguès al català i com a articulista i assa gista.
En definitiva, Llompart va ser un activista cultural de primer ordre, sense deixar el vessant polític de la
reivindicació. Durant la dictadura franquista va col·laborar en l’oposició al règim i va participar en els
primers intents de crear organitzacions polítiques nacionalistes. El seu compromís cívic va continuar a
l’època de la Transició, sempre a favor de la llibertat, de la democràcia i dels drets nacionals, com de mostra la seva implicació en el Congrés de Cultura Catalana, el seu suport al Projecte d’Estatut d’Autonomia de Cura o la seva defensa ferma del nom de la llengua catalana.
Llompart va ser elegit per ocupar tot un seguit de càrrecs, entre els quals es poden destacar la presi dència de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Obra Cultural Balear i la Federació Llull d’En titats Culturals dels Països Catalans. També fou nomenat membre de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans.
Josep Maria Llompart va rebre diferents reconeixements al llarg de la seva vida. La seva poesia fou
premiada amb els guardons de més prestigi de les lletres catalanes, com el Premi de la Crítica Serra
d’Or de Poesia o el Premi Lletra d’Or. També rebé el Premi de Literatura Catalana de la Generalitat de
Catalunya d’Assaig, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya.
El seu compromís cívic va fer que rebés diferents homenatges en vida, sota el lema «Gràcies, Llom part!», que precediren la seva mort.
És voluntat del Govern de les Illes Balears commemorar la figura de Josep Maria Llompart, com a reconeixement a la persona i en gratitud a la seva trajectòria.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Cultura, Participació i Esports, en la
sessió de 22 de desembre de 2017, aprovà la declaració de l’any 2018 com a Any Josep Maria Llompart a tot el territori de les Illes Balears i convidar la resta d’institucions de les Illes Balears a participar
en la celebració de l’Any Josep Maria Llompart.
Paral·lelament, i a proposta de la secció local de l’Obra Cultural de Llucmajor, la regidoria de Cultura
d’aquest Ajuntament ha programat diversos esdeveniments al Claustre de Sant Bonaventura: l’exposició “Llompart i Llucmajor”, del 16 de febrer al 30 de març; la conferència "Josep M. Llompart: el com promís cívic d'un escriptor", a càrrec de Pilar Arnau, comissària de l'Any Llompart, i amb lectura de poemes a càrrec dels alumnes de l'IES Llucmajor, i, finalment, el recital de poemes musicats de J. M.
Llompart, a càrrec de Sinto Serra (guitarra i veu) i Noel Quintana (piano).
Per tot això, es proposa al Plenari de l’Ajuntament que adopti l’acord següent:
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Únic. L’Ajuntament de Llucmajor s’adhereix a la Declaració Institucional de l’any 2018 com a
Any Josep Maria Llompart.”

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu partit donarà suport a la proposta, perquè ha estat
declarat pel Govern Balear l’Any Llompart i per la seva aportació cultural per a les Illes.
Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 20 vots a favor (PSOE, MÉS, PI,
PP i SSPLL) i 1 abstenció (ASI), s’aprova per majoria la proposta en els mateixos termes que
s’acaba de transcriure.
MANIFEST D’ADHESIÓ DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del manifest d’adhesió amb motiu del Dia
Mundial contra el Càncer.
En primer lloc es vota la ratificació de la inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia, ja que
en el moment de la convocatòria de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana no es
disposava de la documentació corresponent. La proposta s’aprova per majoria amb 13 vots a
favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL i ASI)) i 8 abstencions (PP).
A continuació la Sra. Maria Antònia Gil llegeix el manifest que diu el següent:
“El càncer és la segona causa de mort al món, 9 milions de morts el 2015. A Espanya, és la primera
causa de mort en homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A Mallorca és la segona causa de
mortalitat, després de les malalties cardiovasculars: el 2012 van morir 657 dones per càncer i 1.042
homes.
És per tant evident que el càncer és un problema de salut molt important. Sempre tenint com a referència d’obligat compliment les recomanacions incloses en el “Codi Europeu contra el Càncer”, subratllem-ne algunes de preferents:
 En prevenció:
 El 40 % dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables: alimentació adequada
i exercici físic per corregir la tendència a l’obesitat, evitar o eliminar hàbits tòxics (tabac i
abús d’alcohol), adequada cultura del sol. L’educació des de la infància en aquestes actituds és fonamental.
 El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina, còlon, recte i coll d’úter és altament
eficaç i eficient. Participar en els programes en aplicació a la Comunitat Autònoma és extremadament recomanable i ha de ser promogut.
 En diagnòstic i tractament: Els procediments diagnòstic–terapèutics disponibles a la Comunitat Autònoma són d’alta qualitat. Fer-los accessibles sense demores ni esperes a tots els
ciutadans és tasca inexcusable. L’equitat s’ha d’incentivar.
 S’ha de garantir l’accés a les unitats de cures pal·liatives. S’han d’abordar accions educatives
sobre les seves funcions i les seves característiques, tant en població general com sanitària.
 Que tots els malalts de càncer i les seves famílies comptin amb el suport social i psicològic
que necessitin forma part indispensable del procés d’atenció oncològic. Perquè tot això sigui
possible i millorable, donar suport necessari i continuat a la investigació és condició ineludible.
Si no investiguem no millorarem, i si no millorem el càncer continuarà en la primera línia de
les amenaces contra la nostra salut.”

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà el total suport a aquesta proposta.
Agraeix a les persones voluntàries tota la feina que fan, i també a les associacions dedicades
a pal·liar i investigar aquesta malaltia, i creu que entre tots l’arribaran a aturar.
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El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup també donarà suport a la proposta, ja que es
tracta d’una malaltia molt complicada, i els qui l’han patida o han tingut familiars amb càncer
ho saben bé. Agraeix a tota la gent que fa feina per aquesta causa i tot el que sigui per la
lluita contra el càncer o d’altra malaltia, que tindran el suport del seu grup.
Un cop acabades les intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat
s’adopta l’acord següent:
Únic: Aprovar el manifest d’adhesió, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, de
suport a la investigació per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càncer.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1 i
31 de gener de 2018 (20180001 a 20180351).
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
0196/2018
0197/2018
0255/2018
0422/2018
0423/2018
0424/2018
0426/2018
0437/2018
0471/2018

Data
23/01/18
23/01/18
25/01/18
06/02/18
06/02/18
06/02/18
06/02/18
07/02/18
09/02/18

Concepte
Factures ajudes socials
Factures ajudes socials
Nòmina gener 2018
Factura lloguer vestidors CM esports gener 2018
Factures gasoil piscines Llucmajor, CP Badies i C de futbol
Factures manteniment piscines s’Arenal i Llucmajor
Factures galetes Quelly
Factures reparació vehicles brigada
Beneficiaris de la pòlissa de Mapfre del antics funcionaris de la MUNPAL

El regidor d’Hisenda, Sr. Oliver, demana que consti en acta que es donarà compte a la
Sindicatura de Comptes de totes les objeccions tant de l’Ajuntament com del Patronat de la
Residència plantejades per la Intervenció, de les quals ja s’ha donat compte a l’oposició en
cada plenari durant l’exercici 2017.
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 621/2018 DE GENSEC
Tot seguit es dóna compte del Decret núm. 621/2018, de 20 de febrer, de renovació de la
Junta de Govern Local, nomenament de tinents de batle i delegació de competències de
Batlia, i la corporació es dona per assabentada.
ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS DECLERADES URGENTS
Ja dins el punt relatiu a les mocions, el Grup Municipal Popular presenta una moció i el
Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que es tracta de la proposta que el PP havia preparat per
presentar referent al Dia Internacional de les Dones, que diu textualment:
“El proper dia 8 de Març commemorem el Dia Internacional de la Dona, que recorda les dones que fa
més de 100 anys, en una fàbrica de camises de Nova York, van perdre la seva vida per defensar els
seus drets laborals.
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Des d’aquell moment fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre dones i homes és una història
d'èxit. Drets impensables en èpoques anteriors, avui formen part del nostre dia a dia: l'accés a la
formació, a l'ocupació, a la propietat privada i el dret al vot.
El compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant de forma individual com a
través de les institucions, entitats i associacions, ha permès que dones i homes hàgim aconseguit a
Espanya la igualtat davant la llei i s'hagin fet importants passos per erradicar les diferents formes de
discriminació que impedeixen a les dones l'exercici ple dels seus drets.
Avui disposam d’un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i d'oportunitats i l'impuls de les
polítiques públiques per a promoure l'apoderament de les dones i l'erradicació de la violència que
s'exerceix sobre elles.
La fotografia actual de la igualtat entre homes i dones a Espanya és:
• Avui hi ha més dones treballant a Espanya que mai (8.554.010 afiliades a la Seguretat Social). Hem
passat de ser el país en el qual hi havia més atur femení de la zona Euro, 7 de cada 10 noves parades
d'Europa (67 %) eren espanyoles, a liderar la creació d'ocupació per a dones, el 30 % de tota la Unió
Europea.
• Segons Eurostat, a Espanya s'ha reduït la bretxa salarial del 18,7 % el 2012 al 14,9 % el 2015,
gairebé 4 punts, fet que ens situa per sota de la mitjana europea. La bretxa salarial de gènere està
mig punt per sota la de França, 6 punts per sota la del Regne Unit i més de 7 punts per sota la
d'Alemanya.
• La bretxa de gènere en les pensions s'ha reduït en un 13 %, gràcies al complement de maternitat
que cobren ja més de 317.000 dones.
• Per primera vegada, totes les empreses de l'IBEX-35 tenen presència femenina en els seus consells
d'administració.
• Són dones les que estan al capdavant de les principals empreses tecnològiques i digitals a Espanya,
com Microsoft, Google, Twitter, Facebook o Ebay.
• Espanya està al capdavant de la Unió Europea en presència femenina al Parlament, tant al Congrés i
el Senat com als parlaments autonòmics.
• Les dones són les que més llegeixen a Espanya, un 66´5 % enfront del 57´6 % dels homes.
• I en les últimes olimpíades de Brasil 2016, de les 17 medalles obtingudes per Espanya, 9 les van
guanyar dones.
Són molts els assoliments aconseguits, però això no ha de fer-nos caure en l'autocomplaença o en la
resignació, perquè encara persisteixen desigualtats, que no solament hem de denunciar sinó afrontar
amb determinació.
El resultat de la desigualtat a Espanya és:
• Les pensions de viduïtat les reben en un 82 % dones, i la mitjana és de 647,8 euros al mes, bastant
menys que les de jubilació (1.066,86 euros).
• Solament hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats espanyoles.
• L'IBEX solament té 2 presidentes i un 20 % de conselleres.
• El 90,57 % de les excedències per cura de menors i majors són sol·licitades per dones.
• Solament hi ha un 18 % de dones en el Tribunal Constitucional.
• El 64 % de les vegades són les dones les qui cuinen a casa.
• Solament hi ha 59 dones en les reials acadèmies espanyoles, enfront dels 484 homes.
• Les dones dediquen dues hores més que els homes a les labors de la llar.
• Tot i ser el 60 % dels llicenciats, solament el 21 % són catedràtiques.
Per tot això, hem d'impulsar els canvis necessaris que permetin, al més aviat possible, afirmar amb
rotunditat que a Espanya hem aconseguit la igualtat real d'oportunitats, no solament la legal, i això
passa per:
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• Reduir les desigualtats que encara existeixen en l'àmbit de l'ocupació i l'economia, amb especial
incidència en les desigualtats retributives.
• Apostar per millorar l’ocupació de les dones en un món laboral en transformació. Una dona amb
ocupació és una persona independent en l'econòmic i la millor garantia que gaudeix dels seus drets.
• Defensar la promoció laboral de la dona. Tan important com accedir a una ocupació és créixer dins
ella. Del desenvolupament professional depèn l'assumpció de noves responsabilitats i acabar amb la
bretxa salarial i en les pensions.
• Donar suport a la conciliació i la corresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral per a dones i
homes. Conciliació i corresponsabilitat no són coses de dones. Són la millor eina que tenim per
construir una societat més justa. Si solament concilien les dones, la desigualtat augmenta.
• Erradicar la violència que sofreixen les dones, la manifestació més extrema de desigualtat. L'origen
de la violència de gènere és el masclisme i la desigualtat i, des de la unitat aconseguida en el Pacte
d'Estat contra la Violència de Gènere, millorarem la protecció i el suport a les víctimes i la
sensibilització de tota la societat.
• Potenciar la participació de les dones en els àmbits polític, econòmic i social i l'accés a llocs de
responsabilitat, fins a aconseguir la igualtat total.
• Impulsar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a través del sistema educatiu.
• Promoure els mitjans necessaris per a la inclusió social i laboral de les dones amb discapacitat.
• Integrar plenament el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en totes les polítiques.
• Mantenir el nostre compromís amb les dones de tot el món. Són milions les que veuen els seus drets
vulnerats pel mer fet de ser dones. Els matrimonis forçosos, la mutilació genital femenina o les
violacions que sofreixen en conflictes armats han d'impulsar-nos a no deixar-les soles i a reivindicar en
tots els fòrums nacionals i internacionals els seus drets.
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Llucmajor, en la mesura de les seves competències, es compromet
a integrar de forma activa i transversal el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i
homes, en el desenvolupament de totes les seves accions i decisions, especialment en els següents
àmbits: accés i promoció en l'ocupació; eradicació de la violència de gènere; educació; pensions;
salut; esport; representació política i social; recerca, desenvolupament i innovació; societat de la
informació; cultura; política exterior; cooperació al desenvolupament i en el mitjà rural.
Segon. Traslladar aquest compromís al Govern d'Espanya, al Govern de la Comunitat
Autònoma.”

Seguidament es vota la urgència de la moció, la qual prospera per unanimitat.
El batle diu que el significat i el contingut del text de la proposta del PP és el mateix que la
proposta conjunta anteriorment aprovada, i per això el seu grup hi donarà suport.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el seu grup també hi votarà a favor, ja que la proposta
del Grup Popular té el mateix contingut, i simplement canvia en un paràgraf que s’ha inclòs a
la proposta conjunta.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que així com s’ha abstingut a la proposta conjunta votada
anteriorment, a aquesta proposta hi donarà suport, pels motius que ja ha comentat abans.
Tot seguit es vota el fons de l’assumpte, i per unanimitat s’aprova la moció anteriorment
esmentada i en els mateixos termes amb què s’acaba de transcriure.
A continuació es veu una moció dels grups del PSOE, MÉS i SSPLL, i el Sr. Lluís
Segura (MÉS), abans de llegir-la, demana disculpes per la urgència amb què es presenta.
També informa d’alguns canvis respecte de l’esborrany que els ha avançat avui dematí, i
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també que s’hi incorpora un paràgraf que recull la moció que pretenia presentar el Grup de
SSPLL, i que essencialment va en la mateixa línia. Per tant, el text definitiu de la moció
queda redactat en els termes següents:
“Davant la condemna de 3 anys i mig de presó al cantant de rap Josep Miquel Arenas Beltrán, àlies
Valtònyc, per delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces,
proposam al Plenari de l’Ajuntament de Llucmajor que adopti els acords següents:
Primer. L’Ajuntament de Llucmajor manifesta la seva preocupació per l'extensió del delicte
d'enaltiment del terrorisme a tots aquells actes i missatges que haurien d'estar emparats per l'exercici
de la llibertat d’expressió.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor manifesta la seva preocupació per les recents condemnes
per aquest càrrec, condemnes que fan retrocedir els ciutadans i ciutadanes a Espanya en els seus
drets fonamentals.
Tercer. L'Ajuntament de Llucmajor demana l'anul·lació de la condemna de Josep Miquel
Arenas Beltrán, Valtònyc, pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la
Corona i amenaces, que actualment se li imputen.
Quart. L’Ajuntament de Llucmajor instarà el Congrés dels Diputats i l’executiu espanyol a
“impulsar els canvis legislatius necessaris per derogar la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de
protecció de la seguretat ciutadana, popularment anomenada Llei Mordassa, i la reforma del Codi
Penal per garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les expressions
artístiques.”

Tot seguit es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova per majoria amb 12 vots a favor
(PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI).
El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que no donaran suport a aquesta moció perquè creuen que les
sentències s’han de respectar. En aquest cas el delicte que ha comès aquest senyor està
tipificat i s’ha decidit condemnar-lo, i amb el màxim respecte a la justícia i a la democràcia,
ja que el seu grup respecta l’opinió dels partits que presenten la moció, però no veu bé
demanar l’anul·lació de la sentència des d’una institució com aquest Ajuntament.
El batle diu que tots estan d’acord que la lletra de la cançó és desastrosa i que a ningú li
agrada ser insultat o amenaçat, però tot i que el seu grup troba que s’ha d’acatar la
sentència, no estan d’acord que sigui per la via penal, ja que hi ha altres vies.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que el seu grup mai no qüestionarà les decisions judicials,
malgrat que els semblin desproporcionades, com és el cas, però creu que s’està entrant en
una deriva delicada de perseguir segons quines declaracions i del que es pot considerar art o
llibertat d’expressió, i entrar judicialment d’aquesta manera tan agressiva els pareix
desproporcionat. D’altra banda, també s’ha de dir que les lletres d’aquest tipus de cançons hi
ha vegades que sobrepassen els límits acceptables, i ha d’arribar un moment que també s’ha
d’aturar això. Per tot això, anuncia l’abstenció del seu grup.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) anuncia el seu suport a aquesta moció perquè pensen que
la condemna és desproporcionada, ja que hi ha condemnes per agressió física que no han
arribat a aquest grau. Creu que la llibertat d’expressió ha d’existir, com ha existit des de fa
temps, ja que històricament hi ha hagut cantants o escriptors amb textos conflictius i no s’ha
arribat a aquest punt.
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El Sr. Guillermo Roig (ASI) anuncia el seu vot en contra, perquè el seu partit sempre ha
acatat les decisions judicials, i creu que no és cosa seva decidir el que ha dictat el Tribunal
Suprem, encara que no li pareixi que el cantant en qüestió ho hagi fet tan malament.
Tot seguit, i un cop acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 10 vots a favor (PSOE, MÉS i SSPLL), 9 vots en contra (PP i ASI) i 2 abstencions (PI),
per majoria s’aprova la moció en els termes en què s’ha transcrit.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Jaume diu que atès que el termini d’exposició
publica del Pla d’equipaments comercials finalitza el 5 de març, demana si aquest
Ajuntament té intenció de presentar alguna al·legació a la proposta inicial del dit Pla o si hi
estan d’acord.
El Sr. Jareño diu que un grup de veïns de Maioris varen presentar en aquest Ajuntament el 2
d’octubre del 2017 una instància on es queixaven de l’asfaltat i encara no han rebut cap
contestació. Demana com està el tema i si dins la partida pressupostària dels asfaltats hi ha
prevista aquesta zona.
El Sr. Roig diu que a la pujada a Gràcia per la part de darrere hi ha molta grava, la qual cosa
crea un cert perill, i demana si l’Ajuntament fa comptes fer-hi alguna cosa. Insisteix en el
tema de l’entrada al poble pel carrer de la Font, on els vehicles van massa de pressa.
S’interessa novament pel conveni amb els veterinaris. Demana també que es comprovi
l’estat d’un rètol situat a la teulada d’un edifici entre els carrers de Maria Antònia Salvà i
Formentera, de s’Arenal. Demana també quan es resoldrà un tema de cables que van quedar
penjant després d’una poda al parc de davant el poliesportiu de Badia Blava. I finalment,
també demana que s’arregli la climatització de la Casa Consistorial i del jutjat de pau.
El Sr. Tomàs, respecte al Pla d’equipament comercial, contesta que varen anar a la
presentació d’aquesta nova Llei i els donaren les explicacions pertinents. Creu que aquest Pla
pot ser bo per a Llucmajor, i per això no hi presentaran al·legacions.
La Sra. Lucía Escribano, referent al tema de l’asfaltat a Tolleric, demana disculpes als veïns
per no haver contestat la instància, ja que es procuren contestar totes. En aquesta primera
fase d’asfaltat no hi està previst Tolleric, perquè s’ha de fer el més urgent, però això no vol
dir que no hi hagi una segona fase per a asfaltat, però ja seria en el pressupost de 2019.
El Sr. Vives, referent al camí de Gràcia, diu que no en tenia constància però que ho
comprovarà. També és la primera notícia que té dels cables del parc de Badia Blava, i suposa
que deuen ser telefònics, ja que si fossin elèctrics s’haurien arreglat al moment. Ho aniran a
mirar i s’intentarà solucionar al més aviat possible.
El batle explica, quant al problema de l’entrada per carrer de la Font, que estan a punt de
comprar bandes reductores, i posteriorment quan les hagin encarregades, la policia mirarà el
lloc més adequat per posar-les.
El Sr. Tomàs diu que el tema dels veterinaris està duent molta de cua. Ja disposa de l’estudi
econòmic i s’està treballant en els plecs tècnics per al servei de canera, però l’Ajuntament no
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disposa de cap veterinari que pugui col·laborar en la seva redacció, i però això s’ha demanat
a la Conselleria d’Agricultura si algun dels seus tècnics veterinaris els pot supervisar.
El batle informa que es comprovarà l’estat del rètol de s’Arenal i es prendran les mesures
necessàries en cas que hi hagi perill.
El Sr. Jaume Oliver diu que pren nota de la climatització de la Casa Consistorial, però recorda
que són moltes les coses que s’han arreglat i moltes les que s’han d’arreglar. De totes
maneres, aquest és un tema prioritari.
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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