
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 5 /2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 28 de març de 2018
Horari: de les 19 a les 21.50 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Gori 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 i Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan  C.  Jaume  Mulet,  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. 

Absents
 Antònia Suñer Olea (s’excusa la seva assistència).

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Seguidament es continua amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades el 2018 els dies 14 de febrer amb caràcter extraordinari i urgent, 17 de febrer
amb caràcter extraordinari, i 28 de febrer amb caràcter ordinari, i atès que no s’hi fa cap
objecció se sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat. 

PROPOSTA  DEL  PI  PER  A  LA  GARANTIA  DE  LA  REVALORITZACIÓ  DE  LES
PENSIONS
Tot seguit el Sr. Bernadí Vives (PI) llegeix la proposta presentada pel PI per a la garantia de
la revalorització de les pensions i un tracte just, que textualment diu el següent:

“  Exposició de motius
La Llei 23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revalorització del sistema de
pensions de la seguretat social, va canviar el sistema de revalorització de les pensions públiques a
Espanya. Va abandonar l'esquema anterior fonamentat en l'IPC, l'objectiu del qual era el manteniment
del poder adquisitiu de les pensions, per anar a un nou esquema en què la situació d'ingressos i
despeses de la seguretat social a mitjan termini determina la revalorització, i la sostenibilitat financera
passa a ser el principal objectiu. Els factors pel càlcul de l'índex de revalorització són: els ingressos de
la  seguretat  social,  l'import  de  la  pensió  mitjana,  l'evolució  del  nombre  de  pensionistes.  La  Llei
23/2013 estableix  que el  resultat  de la revalorització  no podrà donar  lloc a un increment de les
pensions inferior al 0,25 %. D'acord amb aquests factors i amb la informació disponible és evident que
les pensions els pròxims anys només creixeran un 0,25 %. Resulta, per tant, que els darrers anys els
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pensionistes han anat perdent poder adquisitiu i que la previsió és que en el futur en perdran molt
més si es manté el sistema vigent. 

A més a més, al llarg dels anys de crisi, el Govern de l'Estat ha anat buidant el Fons de Reserva, la
denominada vidriola de les pensions, que disposava a finals de l'any 2011 de més de 68.000 milions
d'euros i que havia de ser un coixí per als moments en què el sistema tingués problemes. 

Entenem que  els  nostres  pensionistes  necessiten  seguretat  i  estabilitat.  Seria  una  injustícia  que
després de molts d'anys de feina i sacrifici i un pic reconegut un dret, com és la pensió, s'anàs buidant
de contingut tot el camí fet. Als pensionistes se'ls ha de reintegrar en el poder adquisitiu perdut i se'ls
ha de garantir que en el futur mantindran aquest poder adquisitiu. 

Per tot l’exposat anteriorment es proposa al ple de la corporació l’adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern de l'Estat que prevegi els mecanismes legals i financer necessaris

per fer un pagament extraordinari a cada pensionista, equivalent al poder adquisitiu que hagi pogut
perdre els darrers 10 anys, comparant la revalorització de la seva pensió i l'increment de l'Índex de
Preus al Consum (IPC).

Segon. Instar el Govern de l'Estat que impulsi la modificació de la Llei 23/2013, a fi i efecte
de garantir que la revalorització de les pensions mai sigui inferior a l'increment de l'IPC anual per
garantir que mai els pensionistes perdin poder adquisitiu. 

Tercer. Instar el Govern de l'Estat que impulsi les modificacions fiscals necessàries perquè la
pensió no sigui considerada renda i sigui una quantitat exempta a l'hora de calcular l'Impost de Renda
de les Persones Físiques.

Quart.  Notificar el contingut del present acord a la Delegació del Govern Central a les Illes
Balears.”

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de març de 2018, i
una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que és molt fàcil quan hi ha
problemes de qualque assumpte apuntar-s’hi per veure si se’n treu algun guany, perquè
parlar de les pensions és un tema molt important i una de les coses bàsiques dins un estat
del  benestar,  que  és  el  que  tothom vol.  Aquests  dies  hi  ha  hagut  mobilitzacions  dels
pensionistes i el Grup Popular pensa que no està bé encoratjar-les i fer demagògia d’un tema
tan delicat, que necessita molt d’estudi, ja que és el futur del país, i les pensions representen
més d’un 40 % de les despeses pressupostàries de l’Estat. Ara que s’ha passat una crisi, en
què en el seu moment les pensions es varen congelar, amb el canvi de govern el PP va
decidir que s’havien de revalorar amb un 0,25 %, que és poc, i ara que se surt de la crisi,
tothom demana. És clar que els primers que han d’atendre són els pensionistes, però en la
mesura que es pugui. Amb la proposta del PI de revalorització mitjançant l’IPC pot passar
que amb un IPC negatiu, com el dels darrers anys, les pensions no es puguin apujar, i per
això és necessari un estudi més profund. Per als pressupostos de l’Estat de 2018 el president
del Govern ha anunciat una sèrie de mesures encaminades a millorar les retribucions dels
pensionistes, ja que ara hi ha més bonança econòmica i és el moment de fer-ho. El Grup
Popular no donarà suport a aquesta proposta, ja que n’hi ha d’altres que són millors i on s’ha
de debatre aquest tema és en el Pacte de Toledo.

El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que el seu grup donarà suport a la proposta. Les pensions
no van als pressupostos sinó a la caixa única de la Seguretat Social bàsicament, i està per
veure  que  les  pensions  puguin  representar  un  40  % del  pressupost.  Els  darrers  anys
l’increment ha estat del 0,25 % i els pensionistes han perdut poder adquisitiu, i el més just
és que tornin a recuperar-lo. És veritat que tot això neix del Pacte de Toledo, però també és
veritat que aquesta gent té motius per mobilitzar-se, ja que arriba un punt que la situació es
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fa insostenible. Quan tanta gent es mobilitza per una mateixa causa, part de raó deu tenir, i
ara és el moment per tornar l’increment de les pensions lligat a l’IPC, i en el cas que l’IPC fos
negatiu, no recorda que se’ls hagi davallat les pensions.

En aquests moment s’absenta de la sessió el Sr. Antoni Campos (PP), per un termini de 2
minuts.

El Sr. Lluís Segura (MÉS) diu que un país que dona un missatge de despreocupació cap a les
persones majors també el transmet cap als joves. Un país que prefereix gastar els doblers en
armament abans de preocupar-se de la gent major demostra poca sensibilitat. El president
durant molts d’anys ha dit que no es podien apujar les pensions perquè l’IPC era negatiu i,
ara que no ho és, diu que a cap altre país d’Europa l’IPC és la referència. Sembla que es
vulguin  riure  dels  ciutadans.  No  creu  que  aquesta  proposta  sigui  per  aprofitar-se  dels
problemes  que  hi  ha,  com ha  dit  el  Sr.  Jaume,  sinó  per  demostrar  sensibilitat  per  un
problema d’actualitat,  i  el  Govern només ha reaccionat quan ha vist  que un partit  no li
donaria suport als pressuposts de l’Estat. Per tot això, el seu grup farà costat a aquesta
proposta.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta,
perquè va en consonància amb l’ADN del seu partit pel que fa als temes socials, però no
volen desaprofitar l’ocasió per recordar-los el que digueren en l’anterior plenari, quan els van
titllar de populistes. Ara se sumen al problema de les pensions i critica que aprofitin l’ocasió
amb un tema que és actual i amb una clara repercussió social. Per altra banda, contesta al
Sr. Jaume que en el tema de la sortida de la crisi sempre paguen els més dèbils: no hi ha
doblers per a les pensions però sí per salvar la banca o les autopistes. Les pujades de les
pensions que ara proposen són una falta de respecte, ja que suposen 5 euros al mes. En
canvi la proposta del PI apunta en una altra direcció, amb la qual estan d’acord.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que li sona que a ell se l’ha acusat de presentar propostes de
demagògia i ara veu que no és a ell tot sol. Sempre defensarà les persones necessitades i
com és habitual,  entre  les  discussions  d’uns  i  d’altres,  han pagat  les  conseqüències  els
mateixos de sempre, i no li pareix bé que s’hagi de defensar aquest tema en aquest plenari,
perquè  considera  que  és  competència  de  l’Estat.  Una  altra  cosa  seria  si  fos  un  tema
necessari per als llucmajorers, i en aquest cas sí que lluitaria per dur-lo endavant. Desitja
que la proposta arribi a Madrid, cosa que dubta, però el seu vot serà d’abstenció.

El Sr. Bernadí Vives (PI) no considera que la proposta sigui oportunista, ans al contrari, per
no presentar-la els podrien tractar d’inconscients. Tot això ho decideix el Govern de l’Estat,
però la gent major són conciutadans seus i ells són aquí per defensar-los. Aquests darrers
anys els pensionistes ho han passat molt malament, ja que han perdut poder adquisitiu, i a
l’equip de govern municipal li interessa que la gent major pugui estar tranquil·la i que tingui
una seguretat econòmica. Si ara ja es parla d’una pujada d’entre l’1 % i el 3 % i benvinguda
sigui.

Comenta que el Sr. Jaume té raó quan ha dit que les pensions s’han de finançar mitjançant
la Seguretat Social i la feina feta. Des del govern de l’Estat ens diuen que la xifra de l’atur va
minvant  de  cada  vegada  més;  malgrat  això,  no  es  veuen  els  efectes  i  creuen  que  el
problema rau en el sistema de cotització laboral. S’ha fracassat en el mercat laboral, amb
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contractes de poques hores i de cotitzacions baixes, perquè si les coses es fessin d’una altra
manera, fent jornades de treball completes, els números tal vegada quadrarien.

El Sr. Jaume diu que com bé ha afirmat el Sr. Martín, aquest mateix tema ja es va debatre
en un plenari de fa un any, i quan ell ha dit que el PI amb aquesta proposta s’apunta als
problemes actuals, els quals són motius de debat a escala nacional, és veritat, però no pensa
que per això siguin populistes. També ha dit que creuen en positiu la proposta del PI, però
ja hi ha una mesura concreta que ja està decidida si s’aproven els pressuposts de l’Estat i
que no es correspon amb el que diu la proposta sobre l’increment de l’IPC. El Sr. Rajoy va dir
el 2011 que l’única cosa que no es baixaria i que s’incrementaria serien les pensions, i així ha
estat. S’ha de pensar que encara estem sortint de la pitjor crisi econòmica que hi ha hagut
en aquest país. Diu que no faran demagògia d’aquest tema perquè els ha tocat governar i és
clar que tots volen el millor per als ciutadans, però s’ha de governar amb responsabilitat. Per
anar bé la xifra ideal seria 20 milions de treballadors a la Seguretat Social, i al ritme que van
s’hi  pot  arribar,  i  han de  saber  que  som un  dels  països  que  té  les  pensions  més  ben
catalogades de la Unió Europea. Així i tot ho hem de millorar i ha de ser entre tots. Creuen
que la proposta que posa damunt la taula el govern de l’Estat, si s’aproven els pressuposts,
és un avanç per millorar moltes coses.

El Sr. Oliver descriu l’IPC que hi ha hagut des de l’any 2010 al 2017, i afirma que només va
ser negatiu l’any 2014. Diu que és veritat que es varen destruir molts de llocs de treball,
sobretot amb la segona reforma laboral. Creuen que tants de milions de pensionistes que
han sortit al carrer no demanen res que no sigui just, i si el Sr. Jaume i el seu grup troben
que la reforma proposada pel govern de l’Estat, sobre la qual de moment no hi ha res fet, és
suficient ja està bé, però la proposta del PI no és gens populista, simplement el que fa és
donar suport a tots aquests pensionistes que s’han mobilitzat.

El Sr. Segura diu, amb tots els respectes cap al grup Popular, que bàsicament recorden dues
coses. La primera és que de totes les mesures que ha duit a terme els darrers anys el govern
Central  per  dilapidar  l’estat  del  benestar  una  d’elles  ha  estat  afavorir  les  mesures  per
acomiadar  amb  tota  facilitat  als  treballadors,  mesures  que  han  provocat  en  bona  part
aquesta crisi que han viscut. I la segona cosa que recorden és la llista d’incompliments que
aquesta  Comunitat  Autònoma  ha  patit  respecte  a  les  promeses  que  va  fer-li  el  govern
Central. Per acabar vol tirar d’ironia i diu que si tan bones són les pensions d’aquest Estat,
deu ser per això que tots els pensionistes espanyols van a viure la seva jubilació daurada als
països de l’Europa Central. O són els alemanys els que venen a viure aquí la seva jubilació?
Ara no n’està segur.

El Sr. Roig diu que reitera el que ha dit abans, i que els problemes dels quals parlen els
tenen a Llucmajor mateix. Si van pel departament de Serveis Socials ho poden veure, i el
que hi ha i no veuen, que és molt greu. El vot del seu grup serà una abstenció en positiu.

El Sr. Vives agraeix el suport dels grups que han fet costat a la proposta, i diu al Sr. Jaume
que basta veure la reacció del Sr. Rajoy i el Govern Central pel que fa a les pensions, ja que
han pres unes mesures que no hi eren i creuen que ha estat a causa de les manifestacions
d’aquests dies. El PI el que ha fet amb aquesta proposta no és demagògia, ni populisme, ni
aprofitar-se del moment, sinó que han fet el mateix fent servir les seves eines, com són
poder debatre avui aquest assumpte. El seu dubte és saber si el Govern hauria reaccionat
sense aquestes mobilitzacions.
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Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 12
vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL), 7 en contra (PP) i 1 abstenció (ASI), per majoria
s’aprova la proposta en els mateixos termes amb què s’acaba de transcriure. 

PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA PER UN BON FINANÇAMENT 
Seguidament el batle explica que tant la proposta anterior, presentada pel PI, com aquesta,
presentada pel grup MÉS, han estat consensuades amb tot l’equip de govern. Una vegada
aclarit això, el Sr. Jaume Tomàs (MÉS) demana introduir-hi uns canvis. El primer consistiria
en el següent: Allà on diu “el grup municipal MÉS per Mallorca”, posar-hi “l’Equip de Govern
Local”. El segon consistiria a substituir “moció” per “proposta de resolució. 

A continuació  es  veu la  proposta  relativa a l’adhesió  de l’Ajuntament  de Llucmajor  a  la
plataforma per un bon finançament per a les Illes Balears, que textualment diu el següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 14 de febrer es va presentar davant els mitjans de comunicació la Plataforma per un Bon Fi -
nançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix un ample ventall d'entitats cíviques, socials,
culturals i polítiques, amb l'objectiu d’acabar amb l'injust finançament que han patit històricament les
nostres illes per part del Govern central.

Es tracta d'un moviment transversal que a dia d'avui reuneix entitats com UGT, CCOO, STEI, OCB,
USO, PIMEM, Unió de Pagesos, FAPA Mallorca o les Fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, en-
tre d'altres. L'objectiu no és altre que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d'aquesta
terra respecte dels de la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes Balears en un
dèficit fiscal d’entre el 5 i el 14 % del PIB (depenent del sistema de càlcul), un tracte injust que es tra-
dueix, per exemple, i en el millor dels casos, en una despesa pública en sanitat de 1.275 € per habi -
tant, davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I si parlam d'educació, la mitjana espanyola és de
915 € i la de les Balears, de 831€.

Com bé varen exposar els representants de la Plataforma en l'acte de presentació celebrat a Inca,
aquesta discriminació afecta greument els nostres serveis públics i, en conseqüència, les condicions de
vida de la gent. 

Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa l'infrafinançament són els ajunta-
ments, abocats a oferir uns serveis de proximitat als ciutadans amb una dramàtica limitació dels re-
cursos disponibles. A la situació general de discriminació que viuen les Illes Balears en el cas dels
ajuntaments s'hi ha d'afegir la llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga a dedicar bona
part del romanent de tresoreria a amortitzar deute bancari en detriment dels serveis essencials. 

Fins i tot als ajuntaments sanejats –la majoria a les Illes Balears– se’ls impedeix posar a disposició de
la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 se’ls obliga a dipositar als bancs part o tot
el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar un atac a l’autonomia local, causa situaci-
ons esperpèntiques. Així, just a Mallorca els consistoris tenen 357 milions d’euro als bancs, però no els
poden gastar en les necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017 ens trobam amb casos com el d’Al-
cúdia, amb 56 milions d’euros, però també el de Calvià i Manacor (30 milions), Pollença, Andratx i
Llucmajor (20 milions), Marratxí (18 milions), Palma (16 milions) i Santa Margalida (12 milions).

La Plataforma per un Bon Finançament ja ha manifestat que la derogació o modificació d'aquesta re-
gla de despesa serà un dels seus principals objectius, i que per aquest motiu convida els consistoris de
les Illes Balears a adherir-s'hi.
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Després de molts d'anys de reivindicacions, la Plataforma per un Bon Finançament és l'eina que com a
societat necessitam per reivindicar un finançament just per a les nostres illes i uns serveis públics de
qualitat. Però aquesta eina només serà efectiva si entitats, associacions i institucions s'uneixen per
aconseguir-ho, mitjançant un moviment transversal i reivindicatiu.

Proposta d'acord 

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Llucmajor a la Plataforma per un bon finançament per a
les Illes Balears.

2. Fer arribar aquest acord als responsables de la Plataforma a fi que inscriguin l'Ajuntament de
Llucmajor com a membre adherit.”

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Guillermo Roig durant 2 minuts.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de març de 2018, i
una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP), com ja ha dit abans, afirma que tots
demanen  més,  i  aquesta  proposta  ja  ha  estat  debatuda  com a  mínim  una  setzena  de
vegades en aquest plenari i sempre hi ha estat d’acord tothom, tant aquí com al Parlament
de les Illes Balears i al Consell Insular. El problema és que des de Madrid no prospera. El vot
del seu grup serà d’abstenció, i el motiu és perquè no estan d’acord que s’hagin d’adherir a
aquesta plataforma i no a d’altres. Està molt bé que les plataformes reclamin, ja que tenen
tot el seu dret, però els que s’han de posar d’acord per reclamar són els grups polítics, que
són els que representen els ciutadans. Pensen que entre tots els ajuntaments haurien de
reclamar el finançament municipal, ja que estan infravalorats i mai saben en què consisteix
l’aportació de l’Estat. Per altra banda, en l’exposició de motius de la proposta es fa incidència
en el romanent de Tresoreria que no poden gastar, i està content que s’anomeni Llucmajor
com un dels municipis sanejats, ja que serà uns dels beneficiats. El Govern de l’Estat ha
arribat a un pacte amb la FELIB d’aplicació de superàvit i de romanents de Tresoreria, per
tant aquests 20 milions d’euros que té l’Ajuntament de Llucmajor sí que es podien gastar a
través d’inversions sostenibles. Que no s’han pogut gastar no és veritat, una altra cosa és
que els pressuposts de l’Estat s’hagin aprovat tard i en 6 mesos no hagin estat capaços de
desenvolupar una inclusió que tenien programada i fer-la. Això és una altra qüestió i  en
aquest cas criticable, que és falta de capacitat per dur-ho a terme. El seu grup diu sí al
finançament de la Comunitat Autònoma, sí a reclamar un finançament per als ajuntaments, i
recorda que en els pressuposts de l’Estat hi ha un increment d’aportació d’un 4 % per a la
nostra comunitat autònoma, a pesar de se poc. No comparteixen dins l’exposició de motius
el tema que fa referència als ajuntaments,  perquè creuen que és una passa més poder
desenvolupar els superàvits que tenen els mateixos ajuntaments, ja que són els que han fet
els deures de la crisi i a la vegada els menys valorats.

El regidor d’Hisenda, Sr. Jaume J. Oliver, diu que se sorprèn que el Sr. Jaume digui que
deixaren o que tenim un ajuntament sanejat. En tot cas el sanejarà aquest equip de govern,
ja que es trobaren un ajuntament amb un 100 % de càrrega financera. Després diu que
creuen que sí que hi ha més entitats que dins el cercle d’economia en aquesta proposta. Si
es creen aquest tipus de plataformes no és per capritx. Els ciutadans els demanen coses que
no  poden fer,  perquè  encara  tenen  una  càrrega  financera  importantíssima,  així  com el
dèficit, ja que són la comunitat amb més dèficit, després de Madrid, i això motiva encara
més aquesta plataforma, que creuen que està sobradament fonamentada. Per tot això el seu
grup donarà suport a aquesta proposta. 
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El Sr. Bernadí Vives (PI) afirma que, com bé ha dit el Sr. Jaume, ja s’han presentat diverses
propostes  sobre  aquest  assumpte,  i  precisament  el  PI  en  la  passada  legislatura  en  va
presentar un parell demanant un millor finançament. Explica que aquests darrers anys hi ha
hagut una millora, però encara estan molt lluny de la mitjana nacional, per la qual es calcula
la renda per càpita. Per tant, en comparació amb el País Basc, segueix havent-hi una gran
diferència. A més d’això, s’aporta un 14 %, quan a Alemanya està prohibit per llei aportar
més d’un 4 %, per  evitar  empobrir  la  terra,  no com aquí,  que ja l’hem empobrida.  La
despesa pública en serveis fonamentals, si fem la mitjana entre l’any 2009 i el 2015, surt de
2.302  euros  per  habitant,  i  en  el  període  dels  mateixos  anys i  aplicant  el  mateix,  a  la
comunitat de Navarra surt una mitjana de 3.196 euros. Per tant segueixen estant a la cua.
També segueixen sense poder aportar ingressos dels aeroports, ja que l’Estat se’ls va fer
seus. Per altra banda hi ha el problema que els ajuntaments no poden gastar els doblers que
tenen al banc, i això ve per l’incompliment de l’Estat en l’aspecte econòmic, i els perjudicats
són els ajuntaments i els ciutadans, als quals això és difícil d’explicar. Per tot això s’ha de
donar suport a aquesta proposta, és igual la plataforma que ho demani. I si cap grup polític
vol presentar una proposta amb una altra plataforma, el PI els donarà suport, ja que el que
fan és lluitar per la gent d’aquí, encara que també són solidaris amb els altres.

En aquest moment s’absenta de la sessió el Sr. Joan Barros durant 2 minuts.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup donarà suport a la proposta, ja que
considera que, tal com s’explica en la motivació d’aquesta, és una discriminació continuada
durant molts d’anys i s’ha de lluitar perquè ens tenguin més en compte tots els ciutadans de
les Illes.

El Sr. Tomàs fa arribar el seu agraïment als partits que els han donat suport en aquesta
proposta, i diu que el motiu de suport a aquesta plataforma en concret és perquè troben,
igual  que moltes  altres,  que té una raó de ser,  a  més és  necessari  anar  cap a aquest
finançament per a aquesta comunitat. I com ha dit el Sr. Vives, si la setmana que ve surt
una altra plataforma que els mereix la mateixa confiança, també hi faran costat. Explica que
es demana un bon finançament par a la comunitat, perquè si es dona, després ho poden
demanar per als ajuntaments, ja que una cosa no lleva l’altra. Agraeix al Sr. Jaume que els
doni  l’enhorabona per tenir  en aquests moments un ajuntament sanejat, a pesar de les
polítiques  del  PP  de  l’Estat  central,  ja  que  en  l’àmbit  local,  que  encara  no  tenguin  els
pressuposts aprovats, els afecta molt. Així i tot han aconseguit aquest sanejament, per tant,
el que hauria de fer el Sr. Montoro és prendre exemple del que fan els ajuntaments, que és
dur una bona política econòmica, i com moltes vegades ha dit el Sr. Jaume, ja és hora de
posar-se les piles i començar a treballar.

El Sr. Jaume diu que avui fan pedagogia política d’una institució que no els pertoca i  a
vegades sense tenir la capacitat per fer-ne, però està molt bé que els ciutadans de Llucmajor
sàpiguen què pensen els polítics municipals sobre aquest tema. Diu que la regla de despesa
ve imposada d’Europa i no del Sr. Montoro, i ve com a conseqüència d’una aportació que va
fer el  PP al PSOE, modificant la Constitució espanyola amb noves normes i  lleis, perquè
estaven a punt d’intervenir-nos, ja que feia tres anys que hi havia crisi i el PSOE deia que no.
Per tant, la Comunitat Europea els obligà a introduir una estabilitat pressupostària, regles de
despeses i d’altres, per controlar el dèficit dels estats membres de la Unió Europea. Al Sr.
Montoro li va toca aplicar-les, però també ha fet coses molt bones, ja que la despesa s’ha
controlat. Demana quina mesura econòmica ha introduït aquest equip de govern. I per altra
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banda diu que els ingressos s’han incrementat, i en menys temps del previst pel Sr. Montoro
s’amortitzarà quasi tot el deute bancari que varen transformar en deute de proveïdors, que
reconeix que tenia el PP en la passada legislatura. En el tema del finançament hi estaran
d’acord totalment, ja que aquesta comunitat autònoma es mereixen un finançament digne.
Per acabar diu que, com a gran municipalista, sempre reclamarà per a aquest ajuntament,
perquè són els ciutadans d’aquest municipi els que han d’estar ben finançats per part de
l’Estat, i per tot això han d’estar units. El vot del seu grup serà d’abstenció.

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Maria Antònia Gil durant 2 minuts.

El Sr. Oliver diu que no està d’acord amb el Sr. Jaume, a més l’informarà sobre una sèrie de
mesures que aquest equip de govern ha introduït. On s’equivoca el Sr. Jaume és que la Llei
2/2012, d’estabilitat pressupostària, també es va fer per dur terme una actuació directa als
ajuntaments com el nostre,  quan era governat pel  PP, on hi havia uns 19 o 23 milions
d’euros  en  factures  pendents  de pagament,  sense  cap tipus de crèdit  pressupostari.  És
veritat que ara els ajuntaments estan fent els deures, així com les comunitats, aguantant el
dèficit de l’Estat, i  per això té molt més sentit aquesta plataforma. Quant a les mesures
introduïdes  en  aquesta  legislatura,  hi  ha,  entre  d’altres,  el  compliment  de  l’estabilitat
pressupostària,  el  període  mitjà  de  pagament  als  proveïdors,  la  liquidació  i  extinció  de
Llemsa, i creu que es veuen reflectides en la liquidació de l’any 2017.

El Sr. Vives diu que entenen que el PP estigui d’acord amb un millor finançament per a les
Illes Balears i per als seus ajuntaments, però el que passa és que a la proposta, venint
proposada i consensuada per l’equip de govern, hi han de posar alguna pega. Vol aclarir una
cosa, i és que el Sr. Jaume diu que els ajuntaments no tenen res a veure amb l’endeutament
de l’Estat i el PI opina que l’Ajuntament de Llucmajor alguna cosa hi té a veure, ja que
devers els anys 2013, 2013, estava dins la llista d’uns dels més endeutats d’aquest país, amb
un deute de 23 milions d’euros en factures sense pagar, més les de Llemsa. Per sort les
coses s’han pogut adreçar i ara funcionen millor.

El Sr. Tomàs, per acabar el debat, comenta que com bé ha dit el Sr. Jaume, la crisi va ser
per a tothom, i es demana com és que els ajuntaments se n’han sortit i l’Estat no ha estat
capaç de fer-ho, i ara ens ho fan pagar a nosaltres. Diu que es posin les piles i comencin a
gestionar  com  han  fet  els  ajuntaments,  i  que  les  mesures  a  prendre  son  bàsicament
racionalitzar i gestionar, coses que en aquest Ajuntament feia temps que no es feien. Per
altra banda comenta que el Centre d’Economia, si no està dins aquesta plataforma, està en
negociacions per donar-li suport.

Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i
SSPLL) i 8 abstencions (PP i ASI), per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes
en què s’acaba de transcriure. 

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 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
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subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i els
preus  acordats,  i  que  totes  elles  són  necessàries  i  indispensables  per  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 de
l’Ajuntament 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 atès 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 març de 2018, i
una vegada vist el dictamen, la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits i l’informe 32/2018, 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, PI) i 9 abstencions, (PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent: 

Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement Extrajudicial de crèdits 3/2017, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que
imposa a aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.

Segon.  Aprovar l’expedient 3/2007 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius  de despeses d’acord amb la  següent  relació  d’obligacions,  amb càrrec a  les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.

DATA
FACTURA TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL
PARTIDA PRES.

03/01/2018 ENDESA ENERGIA XXL,S.L ENERG ELECT C/ SANT PAU (30/11-31/12/17) ESCOLETA 2.349,88 € 080000-3211-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ TAMARINDE ( 3/12-31/12/17) EP 133,71 € 020000-165-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ MATEU MONSERRAT ( 29/11/17 – 4/1/18)  ESPORTS 257,49 € 090000-340-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT. LG POLIGONO 46 ( 29/11-4/1/18) CULTURA 633,41 € 060000-334-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT. RD CARLES V ( 29/11/17-4/1/8) EP 1.389,35 € 020000-165-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ CONSTITUCIO 6 ( 28/11-31/12/17) A GRAL 1.482,06 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ ANFOS (3/12-31/12/17 ) EP 774,82 € 020000-165-2210000
11/01/2018 ENERG ELECT C/ DEUSTO ( 2/8-30/8/17) EP 199,52 € 020000-165-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT UR VALLGORNERA ( 3/12/17-3/01/18) EP 177,54 € 020000-165-2210000
10/01/2018 ENERG ELECT C/ PESCADORS ( 4/12/17 – 3/1/18) EP 1.404,29 € 020000-165-2210000
10/01/2018 ENERG ELECT AV MIRAMAR ( 3/12-31/12/17) EP 691,90 € 020000-165-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDEL (28/11/17-3/1//18) EP 661,54 € 020000-165-2210000
17/01/2018 ENERG ELECT C/ DEUSTO ( 3/12-31/12/17) EP 318,48 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ RONDA SENADOR ANTONI RAMIS ( 3/12-31/12/17) EP 524,67 € 020000-165-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT PZ ESPANYA ( 28/11-3/1/18 ) EP 1.404,97 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ JUPITER ( 3/12-31/12/17) EP 757,62 € 020000-165-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ SOLLERIC ( 3/12-31/12/17) EP 332,30 € 020000-165-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ CALA PI ( 4/12/17 – 2/1/18) EP 500,81 € 020000-165-2210000
03/01/2018 ENERG GAS AV. EUROPA ( 27/10-29/12/17 ) ESPORTS 874,07 € 090000-340-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT PZ ESPANYA 12 ( 29/11/17-4/01/18) EP 227,78 € 020000-165-2210000
09/01/2018 ENERG ELECT AV REGNE MALLORQUES (26/10/17-8/1/18) EP 602,18 € 020000-165-2210000
15/01/2018 ENERG ELECT C/ DEUSTO (28/9-27/10/17) EP 247,45 € 020000-165-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ MIQUEL SALVA ( 29/11/17-4/1/18) EP 403,04 € 020000-165-2210000
03/01/2018 ENERG ELECT C/ MATEU MONSERRAT ( 30/11-31/12/17) ESPORTS 3.651,27 € 090000-340-2210000
03/01/2018 ENERG GAS AV EUROPA ( 27/10-29/12/17) ESPORTS 874,07 € 090000-340-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ SALUD (26/11-30/12/17) EP 493,55 € 020000-165-2210000
09/01/2018 ENERG ELECT C/ GALDENT (2/12/17-4/1/18) CEMENTERI 766,15 € 030000-164-2210000
31/01/2018 ENERG GAS C/ SANT BARTOMEU 75 ( 20/11-19/1/18) ESCOLETA 198,45 € 080000-3211-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDELL ( 29/11/17-4/1/18) 730,07 € 020000-165-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ CONSTITUCIO 3 ( 29/11/17-4/1/18) A GRAL 717,13 € 020000-165-2210000
12/01/2018 ENERG ELECT C/ DEUSTO (30/8-28/9/17) EP 226,63 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ MALVA (3/12-31/12/17) EP 734,94 € 020000-165-2210000
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18/01/2018 ENERG ELECT C/ JOAN ALCOVER (27/11-29/12/17) EP 404,52 € 020000-165-2210000
10/01/2018 ENERG ELECT LG POLIGONO 43 ( 2/12/17-8/1/18) AIGUA 252,88 € 020000-161-2210000
16/01/2018 ENERG ELECT C/ SANT BARTOMEU (24/10/17-11/1/18) EP 2.158,00 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ GARROVER 2 ( 3/12-31/12/17) EP 241,67 € 020000-165-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT PZ STA CATALINA TOMAS ( 29/11/17-4/1/18) EP 165,73 € 020000-165-2210000
15/01/2018 ENERG ELECT C/ JOAN ALCOVER (24/8-25/9/17) EP 224,95 € 020000-165-2210000
22/01/2018 ENERG ELECT C/ SANT BARTOMEU 75 (30/11-31/12/17) ESCOLETA 1.149,03 € 080000-3211-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ FIRA 14 (29/11/17-4/1/18) AGRAL 779,45 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ SANT PAU (3/12-31/12/17) EP 818,57 € 020000-165-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT C/ GALIOTA ( 3/12-31/12/17) EP 561,51 € 020000-165-2210000
05/01/2018 ENERG ELECT PZ JAUME III (29/11/17-4/01/18) 1.722,99 € 020000-165-2210000
03/01/2018 ENERG ELECT C/ PINSA ( 30/11-31/12/17) ESCOLA 2.819,43 € 080000-3212-2210000
09/01/2018 ENERG ELECT C/ BISBE TAIXEQUET (28/11/17-3/1/18) EP 1.814,71 € 020000-165-2210000
09/01/2018 ENERG ELECT AV MIRAMAR (2/11-3/12/2017) EP 898,16 € 020000-165-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT C/ FLEMING (29/11/17-4/1/18) EP 21,95 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ BETLEM 11 ( 3/12-31/12/17) EP 215,76 € 020000-165-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDELL ( 1/11/17-2/1/18) EP 99,41 € 020000-165-2210000
16/01/2018 ENERG ELECT C/  JOAN ALCOVER (25/9-25/10/17) EP 240,37 € 020000-165-2210000
08/01/2018 ENERG ELECT C/ TORRENT ( 3/12-4/1/18) EP 165,29 € 020000-165-2210000
12/01/2018 ENERG ELECT C/ JOAN ALCOVER (1/8-24/8/17) EP 151,06 € 020000-165-2210000
03/01/2018 ENERG GAS AV EUROPA 27/10-29/12/17) ESPORTS 910,67 € 090000-340-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ MARINERS (03/12-31/12/17) EP 314,94 € 020000-165-2210000
17/01/2018 ENERG ELECT C/ JOAN ALCOVER ( 25/10-27/11/17) EP 298,06 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ PENYA – SEGAT (27/11-28/12/17) EP 430,14 € 020000-165-2210000
04/01/2018

ENDESA ENERGIA XXL, S.L

ENERG ELECT C/  NOGUERA (03/12-13/12/17) EP 188,63 € 020000-165-2210000
03/01/2018 ENERG ELECT C/ PICASSO ( 31/8-1/11/17) EP 936,50 € 020000-165-2210000
25/01/2018 ENERG ELECT AV REGNE DE MALLORQUES ( 20/11-22/01/18) EP 993,14 € 020000-165-2210000
23/01/2018 ENERG GAS C/ SANT BARTOMEU (20/11/17-19/01/18) ESCOLA 873,18 € 080000-3212-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ RECALDE (6/12-31/12/17) EP 150,03 € 020000-165-2210000
04/01/2018 ENERG ELECT C/ REUETA (20/11-27/12/17) EP 410,02 € 020000-165-2210000
08/02/2018 PROMELMA ENERG ELECT C/ FIRA ( 2/7-1/11/17) 355,95 € 060000-334-2210000
07/02/2018

A.M.S.B. 
CONSUM AIGUA 4 TRIM.2017- LOCAL C/ FIRA 22 32,88 € 060000-334-2210000

06/02/2018 ENERG ELECT FIRA 22 –B IZ. 01/11/17 A 02/01/18 117,99 € 060000-334-2210000
05/04/2017 CONSORCI D’INFORMATICA LOCAL

DE MALLORCA
QUOTA 2 TRIM.2017 – CONSORCI D’INFORMÁTICS 3.454,26 € 070000-920-2270603

05/07/2017 QUOTA 3 TRIM.2017 – CONSORCI D’INFORMÁTICS 3.454,26 € 070000-920-2270603
30/06/2017 CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIO

S.L PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – SOIB 64,76 € 100000-241-2269900

15/10/2017 ELECTRICA PUIGCERCOS S.A REPARACIONS A LA BOMBA DE PRESSIÓ – CAMP DE FUTBOL 386,92 € 090000-340-2130000
01/08/2017

DISTRIBUIDORA ROTGER S.L

UN LLIBRE: MATEMATIQUES 1EP A.ACTIVA – PQI MECANICA 30,30 € 100000-241-2269900
04/12/2017 LLIBRES DIVERSOS PER PROJECTE PQI MECANICA 143,64 € 100000-241-2269900
30/11/2017 MECANIZADO Y SOLDADURA – ELECTRICIDAD DEL VEHICULO – MECANICA DEL 

VEHICULO.
201,46 € 100000-241-2269900

07/02/2018 J.S.B. 4 TRIM 2017 – AIGUA C/ FIRA 22 IZQ 30,80 € 060000-334-2210100
20/11/2017 S.F.P. JOC DE XARXES – SERVEIS ESPORTIUS 1.607,56 € 090000-340-2219900
18/05/2017 ASCENSORES ASPE S.A SERVEI TELEFONIC DINS L’ASCENSOR C/ TERRAL-FORMENTERA 101,64 € 120000-337-2130000
03/01/2018

ENDESA ENERGIA S.A.U 
ENERG ELECT. PZ ESPANYA 61 ( 31/10-30/11/17) A SOCIAL 631,28 € 120000-231-2210000

17/01/2018 ENERG ELECT PZ ESPANYA 61 ( 30/11/-31/12/17) S.SOCIALS 694,47 € 120000-231-2210000
30/11/2017 CALM BLANCAFORT ISABEL APORTACIÓ MUNPAL RECEPTES FUNCIONARIS JUNY´16-NOVEMBRE `17 19,70 € 050300-231-1600800
31/12/2017 E.G.H. APORT.MPAL RECEPTES FUNCIONARIS. 351,91 € 050300-231-1600800
01/06/2017 S.E DE CARBUROS METALICOS S.A OXIGEN MEDICINAL – POLICIA 124,80 € 040000-135-2210600
30/06/2017

EQUIPAMOVIL S.L
RECANVIS VEHICLES – POLICIA 266,35 € 040000-133-2219900

14/11/2017 SUBMINISTRES PER FER NETS INJECTORS 173,70 € 040000-133-2219900
20/07/17 CAÑELLAS ROTGER S.L REPARACIÓ VEH- 0979 HYP – POLICIA 573,52 € 040000-132-2140000
31/12/2017 TRANSUNION MALLORCA S.L AUTOCAR TRASLLAT CEIP URBANITZACIONS- LLUCMAJOR I TORNADA 11/12/17 – 

PARTICIPACIO CIUTADANA
308,00 € 090000-924-2279900

01/04/2017

ASCENSORES ASPE .SA

MANTENIMENT ASCENSOR C/ TERRAL ESQUINA FORMENTERA 352,91 € 120000-337-2130000
01/04/2017 MANTENIMENT ASCENSOR C/ FIRA 14 – 2 TRIM 2017 176,38 € 020000-920-2130000
01/10/2017 MANTENIMENT ASCENSOR C/ FIRA 14 – 3 TRIM 2017 176,38 € 020000-920-2130000
01/10/2017 MANTENIMENT ASCENSOR C/ FIRA 14 -  4  TRIM 2017 176,38 € 020000-920-2130000
31/12/2017 CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIO

S.L PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – S.SOCIALS 16,37 € 120000-231-2269900

08/02/2018

ENDESA ENERGIA XXL, S.L

ENERG ELECT C/ TERRAL 23 C (21/8-17/10/17) OF TURISME 192,64 € 110000-432-2210000
14/02/2018 ENERG ELECT C/ TERRAL 23 C (17/10-22/12/17)  OF TURISME 162,59 € 110000-432-2210000
20/02/2018 ENERG ELECT UR VALLGORNERA ( 30/11-2/1/2018) EP 1.157,98 € 020000-165-2210000
03/01/2018 ENERG ELECT C/ ANDALUSIA (30/11-31/12/17) POLICIA 1861.21 € 040000-132-2210000
25/01/2018 ENERG ELECT  UR VALLGORNERA (1/10-3/12/17 ) EP 471,84 € 020000-165-2210000
26/01/2018 ENERG ELECT PZ REINA Mª CRISTINA (26/11-30/12/17) EP 93,29 € 020000-165-2210000
21/02/2018 ENERG ELECT C/ CAMPOS (1/11/17-15/02/18) EP 1.220,06 € 020000-165-2210000
06/02/2018 ENERG ELECT C/ TERRAL 37 B (6/7-19/9/17) S.SOCIALS 88,03 € 120000-231-2210000
12/02/2018 ENERG ELECT C/ TERRAL 37 B (19/11/17-19/1/18) S.SOCIALS 76,99 € 120000-231-2210000
07/02/2018 ENERG ELECT C/ TERRAL 37 B ( 19/9-19/11/17) S.SOCIALS 74,16 € 120000-231-2210000
27/02/2018 ENERG ELECT C/ MATEU MONSERRAT ( 1/11-21/2/18) ESPORTS 316,73 € 090000-340-2210000
20/02/2018 ENERG ELECT UR VALLGORNERA ( 2/11-30/11/17) EP 899,09 € 020000-165-2210000
01/02/2018 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS UTE

CCCXVII SERVEI TELÉFONIC (18/12/17-17/1/18) 87,12 € 020000-920-2220000

31/12/2017 CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIO
S.L PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – LLUCMATOURIST 107,65 € 100000-241-2269900

13/10/2017 ESCOLA DE BALL DE BOT CALABRUIX MOSTRA GRUPS – BALLADA POPULAR – FIRES 2017 500,00 € 060000-4311-2269901
28/12/2017 EUROCARNAVAL S.A MATERIAL PER MAQUILLAR-SE 211,45 € 060000-338-2269901
31/12/2017 EQUIPA BOSLO S.L RECANVIS PER VEHICLES BRIGADA 95,45 € 030000-150-2219900
30/06/2017

CASEBA DE PROJECTES
D’EXPLOTACIO S.L

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – PARTICIPACIO CIUTADANA 80,09 € 090000-924-2279000
31/12/2017 PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – PARTICIPACIO CIUTADANA 50,74 € 090000-924-2279000
31/12/2017 PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – ESCOLETES 89,80 € 080000-3211-2219900
31/12/2017 PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – ESCOLETES 58,13 € 080000-3211-2219900
31/12/2017 PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS – ESCOLETES PENYA SEGAT 126,38 € 080000-3211-2219900
18/10/2017

TRANSPORTE BLINDADOS S.A
AMPLIACIO SISTEMA SEGURETAT CEIP SA MARINA 516,23 € 080000-3212-2270100

17/11/2017 REPARACIO ALARMA COLL.JAUME III 91,23 € 080000-3212-2270100
21/02/2018 HORA NOVA S.A PUBLICITAT FIRES 2017 – ULTIMA HORA 14/10/2017 1.210,00 € 060000-4311-2269901
03/01/2018 ASSOCIACIÓ MANANGELMENT

MUSICAL
CAP PELA 7 DE DESEMBRE 2017 2.500,00 € 060000-334-2260900

31/01/2017 BARTOLOME JAUNE NADAL S.A RECANVIS VEHICLES 781,94 € 030000-150-2219900
21/02/2018

ENDESA ENERGIA S.A.U
ENDESA GAS C/ DRAGONERA (20/11/17-19/01/2018) ESCOLA 606,68 € 080000-3211-2210000

21/02/2018 ENDESA GAS C/ DRAGONERA (25/9-20/11/2017) ESCOLA 372,57 € 080000-3211-2210000
ENERG ELECT UR VALLGORNERA (2/7-2/11/2017) EP 1.327,96 € 020000-165-2210000

TOTAL GENERAL EUROS 72.743,28 €
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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 
Seguidament es veu l’expedient relatiu a les factures d’exercicis anteriors de la Residència de
Persones Majors.

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 els
preus  acordats,  i  que  totes  elles  són  necessàries  i  indispensables  per  el  normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement  extrajudicial  dels crèdits  per  a la seva efectiva aplicació al  Pressupost de
l’Ajuntament 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 trobant-nos davant un acte nul de ple dret, es considera necessari i obligat
atendre  les  despeses  incorregudes  per  evitar  el  perjudici  dels  tercers  contractants  amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de març de 2018, i
una vegada vist el dictamen i la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits, l’informe 5/2018 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,
PI) i 9 abstencions (PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent: 

Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement Extrajudicial de crèdits 3/2017, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que
imposa a aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.

Segon.  Aprovar l’expedient 3/2007 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius  de despeses d’acord amb la  següent  relació  d’obligacions,  amb càrrec a  les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.

DATA FACTURA TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT TOTAL PARTIDA PRES.
03/01/2018 ENDESA ENERGIA S.A.U ENERGIA ELECTRICA (30/11-31/12/17) 1.905,79 € 130000-231-2210000

TOTAL GENERAL EUROS 1.905,79 €

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.

MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE PERSONAL FUNCIONARI

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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Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació del catàleg de personal funcionari MF-36
i MF-38 de la RLLT i la proposta.

ANTECEDENTS
1. Amb data 23 de febrer de 2018 la regidora de Serveis Socials sol·licita modificar el

lloc de treball  F90080002, de cap de servei de Serveis Socials, amb relació a les
places  que  poden  ocupar-la,  l’adscripció  a  l’administració  pública  i  la  forma  de
provisió. Annex 1.

2. Amb data 16 de març de 2018 la regidora de Serveis Socials presenta un informe de
la necessitat d’implementar la figura d’un/a cap de serveis socials amb una descripció
detallada de les funcions. Annex 2.

3. La modificació del lloc de feina de cap de servei de Serveis Socials és el que reflecteix
la proposta MF-38, que es va dur a negociar els dies 16,19 i 20 de març d’enguany
en reunions de la mesa de negociació de personal funcionari,  sense arribar a un
acord.

4. Amb data 26 d’octubre de 2017 la regidora de Serveis Socials demana modificar la
relació de llocs de treball, a l’objecte de complir amb les ràtios de personal d’acord
amb els articles 10 i 13 del Decret 48/2011, pel qual es regulen els principis generals
i  les  directrius  de  coordinació  dels  serveis  comunitaris  bàsics,  que  inclou  el  lloc
d’educador/a social amb les funcions que adjunta. Annexos 3 i 4.

5. La creació del lloc de treball “TAE (mitjà) educador/a social” és el que reflecteix la
proposta MF-36, que es va dur a negociar els dies 16 i 19 de març d’enguany en
reunions de la mesa de negociació del personal funcionari, sobre la qual es va arribar
a un acord en la reunió de 19 de març,  amb el  següent compromís respecte de
l’horari de treball: “Es realitzarà en jornada contínua entre les 6 i les 22 hores, amb
autoorganització, i es revisarà en 2/3 mesos a partir de la seva ocupació.”

L’assumpte es va tractar fora de l’ordre del dia en la Comissió d’Hisenda de dia 21 de març
de 2018, i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL), 1 en contra (ASI) i 7
abstencions (PP), per majoria s’adopta l’acord següent:

Primer.  Aprovar  les  propostes  de  modificació  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball,
indicades anteriorment (MF 36-38), descrites en l’annex adjunt, consistents en la creació de
llocs de treball d’educador/a social i la modificació del lloc (F90080002) de cap de servei de
Serveis  Socials,  ambdós  de  l’Àrea  d’Atenció  Social,  Tercera  Edat,  Residència,  Comerç  i
Mercats. Tot això havent negociat les propostes amb els representants sindicals de la Mesa
General de Negociació dels dies 16, 19 i 20 de març de 2018.

Segon. La data d’efectes d’aquest acord serà la del dia següent de la seva aprovació
pel Ple.

A continuació  el  batle  explica  que,  a  petició  del  Sr.  Joan C.  Jaume (PP),  s’ha  proposat
debatre conjuntament les dues propostes presentades, una per SSPLL i l’altra pel PP, ja que
tenen un caràcter similar.

PROPOSTA RELATIVA AL PACTE SOCIAL I POLÍTIC EN L’EDUCACIÓ 
Tot seguit es veu la proposta presentada pel grup SSPLL, relativa al pacte social i polític en
l’educació, que textualment diu el següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El desembre de 2016, el Congrés dels Diputats va crear la Subcomissió per al Pacte Social i Polític per
l'Educació, la labor de la qual es va iniciar el febrer de 2017. Des d'aquesta data i fins al setembre del
mateix  any,  es van celebrar  vuitanta-dues compareixences de diferents  organitzacions,  autoritats,
professionals, membres de la comunitat educativa, etcètera.

A pesar que ha hagut de passar tot un any perquè la subcomissió elabori un guió de treball, encara no
s'han adoptat compromisos concrets per modificar la legislació vigent ni per revertir les retallades
educatives,  que  han  afectat  especialment  l'educació  pública.  D'altra  banda,  el  format  de  la
subcomissió solament pretén aconseguir un dictamen de recomanacions no vinculants per al Govern.

El Grup Municipal Sí Es Pot / Sí Se Puede Llucmajor mostra la seva preocupació per l'ús que fa el
Govern  d'aquesta  subcomissió,  que utilitza  per  dilatar  el  temps i  seguir  aplicant  la  injuriada  Llei
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), així com per
seguir aplicant una política de retallades en educació i de reducció de la inversió general.

El nostre país necessita arribar a un acord sobre el seu sistema educatiu, però aquest objectiu no es
pot aconseguir a porta tancada i solament com un acord entre partits: és fonamental comptar amb la
comunitat  educativa  i  atorgar-li  capacitat  de  decisió.  Una  comunitat  educativa  que  ha  sostingut
l'escola pública en els pitjors moments de la crisi i que, per la seva implicació en el dia a dia dels
centres, coneix de primera mà quins són els problemes i les necessitats del nostre sistema educatiu.

Si el Govern té la voluntat d'arribar a un ampli acord social, ha d'obrir al més aviat possible espais de
negociació amb la comunitat educativa. En aquest sentit, cal recordar que amplis sectors del món de
l'educació han treballat intensament durant gairebé tres anys per aconseguir un acord social i polític
sorgit de la mateixa comunitat educativa. El resultat d'aquest treball ha estat el Document de Bases
per a una nova Llei d'Educació. Així mateix, la Plataforma Estatal per l'Escola Pública ha plantejat, en
les últimes setmanes, deu demandes bàsiques com a punt de partida del necessari diàleg i acord
entre el Govern i els agents educatius.

Per  tot  allò  exposat  anteriorment,  se  sotmet  a  la  consideració  del  Ple  l'aprovació  de  la  següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

L'Ajuntament  de  Llucmajor  instarà  el  Govern  de  les  Illes  Balears  perquè insti,  alhora,  el  Govern
d'Espanya perquè:

a) Derogui definitivament la LOMCE i aposti per un pacte social i polític per l'educació que defensi,
abans de res, l'educació pública i el dret a l'educació de tots i totes.

b) Obrir un espai de negociació amb tots els sectors de la comunitat educativa sobre la base dels deu
punts següents:

1.  L'educació  bàsica  ha  de  considerar  finalitats  que  els  alumnes  i  les  alumnes  siguin  capaces
d'aprendre a ser persones, a viure amb dignitat, a conviure com a ciutadans i ciutadanes del món, i a
ser crítics, lliures, justs i solidaris.

2. L'educació és un dret fonamental i universal que ha de ser garantit pels poders públics a través
d'una xarxa de centres públics suficient per atendre les necessitats educatives de tota la població.

3. La garantia de l'equitat i la inclusió com a valors transversals.

4. La promoció  de la igualtat  entre homes i  dones, descartant la segregació  per raó de sexe en
l'escolarització de l'alumnat. Escolarització mixta.

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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5. La garantia d'una educació laica que respecti la llibertat de consciència i elimini qualsevol forma
d'adoctrinament en l'àmbit educatiu.

6. L'exigència d'una escola democràtica i participativa.

7. La construcció d'un currículum alternatiu, adaptant-lo a les exigències i necessitats de les noves
generacions.

8. Inversió educativa del 5 % del PIB, amb el compromís d'arribar al 7 %.

9. El reconeixement, la valoració i el suport social i institucional als docents i altres professionals de
l'àmbit educatiu.

10. Estabilitat en les polítiques educatives.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de dia 21 de març de 2108, i una vegada
vist el dictamen el batle (PSOE) diu que tothom està d’acord que la LOMCE no ha funcionat, i
referent a la proposta del SSPLL, el seu grup hauria variat una mica el preàmbul, però les 10
sol·licituds que s’exposen els pareixen correctes. Per tant donaran suport a la proposta. Per
altra banda pensen que la proposta presentada pel PP és més pobra, i  l’única cosa que
demanen és que es reuneixin, i vist que a Madrid en aquest tema el PSOE es va aixecar de la
taula, per coherència el seu vot serà d’abstenció.

La Sra. Maria Barceló (MÉS) diu que el seu grup, referent a la proposta de SSPLL, creu que
aquest punt per l’educació és molt necessari, ja que fa molts d’anys que en el nostre país
quan  es  canvia  el  govern  de  l’Estat,  es  canvia  la  llei  d’educació,  i  després  ens  volem
comparar amb altres països. Amb la proposta de SSPLL hi estan d’acord al 100 %, i els 10
punts que presenten, els resumirien en tres: primer, donar suport a una bona escola pública,
laica  i  amb  igualtat  d’oportunitats  per  a  tothom;  segon,  donar  tot  el  suport  a  tots  els
professionals que fan feina en el món educatiu, ja que moltes vegades no l’han tingut, i
tercer, l’augment de finançament. Pel que fa a la proposta del PP, el que demana en principi
no és res que no es pugui acceptar, però hi troben a faltar alguna cosa més. De fet a Madrid
han quedat tots sols el PP i Ciutadans pel que fa a aquest tema, i han estat 15 mesos per
debatre 15 punts, sobre els quals només s’han posat d’acord amb en un d’ells, i en el segon
punt ja s’havia de parlar de finançament i quan aquests partits varen demanar el 5 % del
producte interior brut, la qual cosa és quedar-se en poc menys de la meitat de la mitjana
europea, s’han aturat les negociacions. Per tant el seu grup vol proposar al PP si creuen
oportú afegir un punt més a la proposta que presenten, que seria instar el Govern de l’Estat
que accepti les demandes de partida de la resta dels grups per poder reprendre les sessions
de treball.

Si accepten aquest punt, donaran suport a la proposta; en cas contrari s’abstindran, i quant
a la proposta de SSPLL, hi votaran a favor.

El Sr. Bernadí Vives (PI), fent referència a la proposta del PP, diu que el seu grup hi donarà
suport. Potser tal vegada hi faltin coses, però el que es vota és el que es presenta, i en això
hi estan d’acord. Quant a la proposta de SSPLL, troben que hi ha molts punts, en un dels
quals pareix que el que no volen és l’escola concertada i només parlen de l’escola pública. El
PI troba que l’escola concertada és una alternativa més per als pares, així com l’educació
laica, la qual avui dia ja hi és com a optativa dins l’escola pública. El que diu el punt 1 és una
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part important del que és l’educació, però pensen que n’hi ha una altra de tan important o
més, que és que els pares han d’ensenyar els seus fills perquè puguin pensar i prendre
decisions per ells mateixos, i no vol dir amb això que les escoles no hagin de fomentar
aquests valors. Per tant per aquests motius el seu grup s’abstindrà.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup no votarà a favor de la proposta
presentada pel Partit Popular. Una de les raons és perquè consideren que una subcomissió
no és un pacte, el treball parlamentari és deliberadament opac i un bon nom pot amagar
més bé poca cosa. Així és aquest cas, una subcomissió no és un pacte d’Estat, ja que les
conclusions en què estant fent feina ara no són vinculants per al govern, únicament són
recomanacions i ja saben el que sol fer el PP amb les recomanacions. Per això és important
que siguin conscients que un pacte que prioritzi l’educació privada, perpetuï la LOMCE i no
recuperi la inversió en l’educació és pitjor que una absència de pacte, i ara és el moment
perquè la comunitat educativa i la ciutadania prenguin cartes en l’assumpte. El seu grup
seguirà defensant l’educació pública amb orgull, rebutjant propostes d’altres grups, i el PP no
pretén un pacte, sinó que el que cerca és imposar les seves propostes a la resta de les
forces  parlamentàries,  acceptar  o  vetar  les  que  consideren  oportunes  i  després  sortir
públicament a manifestar que s’ha aconseguit un ampli acord sobre l’educació, però amb
aquesta manera de treballar el que vol el PP és una neteja de cara de la LOMCE, mentre
guanya temps i segueix amb el seu projecte de baixa inversió educativa i amb la seva aposta
en l’escola privada. Per tot això i altres coses no donaran suport a la proposta.

La Sra. Maria Francisca Lascolas (PP) diu que el seu grup no pot votar a favor la proposta de
SSPLL, ja que l’exposició de motius és contradictòria: Afirma que no es pot aconseguir a
porta tancada, però que ja hi ha hagut 83 compareixences de la Comunitat Educativa. En el
punt a) diu que es derogui definitivament la LOMCE i la Sra. Lascolas demana si és perquè
és una llei del PP. Recorda que anys enrere hi hagué lleis d’educació fetes pel PSOE, i és
veritat que el sistema està obsolet i la culpa és tant del PSOE com del PP, ja que fins ara no
han estat capaços d’asseure’s, fins que han vingut altres partits polítics com enguany, per fer
una subcomissió amb 15 punts, i en el segon punt que es tractava del finançament, ja no
s’han posat d’acord. El primer a aixecar-se ha estat el PSOE, després Podemos i al cap d’uns
dies la resta. Després xerra de l’escola pública, quan la nostra història va lligada a l’escola
concertada catòlica on es fa religió, però avui dia a l’escola pública els pares trien si volen
que els seus fills facin religió o no, així com trien l’escola on volen dur-los. Explica que en el
tema de la inversió educativa la proposta del PP era molt clara i no volen que vagi lligada al
PIB. Varen dir 5 milions d’euros com a mínim i a partir d’aquí es pot anar apujant. Per acabar
demana que des de Madrid es posin a fer feina a veure si s’arriba a un acord entre tots.

El Sr. Vives comenta a la Sra. Lascolas que hi ha escoles concertades que no són religioses,
que són cooperatives i on es pot decidir si es vol fer religió o no. Per altra banda creu que
s’ha de tenir en compte la comunitat educativa, i hauria d’anar per damunt la part política en
els casos de prendre decisions tan importants com és el futur de tot un país i què és la
nostra joventut.

La Sra. Lascolas, ja per acabar, dona les gràcies als partits que han fet costat a la proposta i
aclareix que no ha dit que està a favor de l’escola segregadora, sinó que els pares tenen
llibertat de triar, que és el que demanen sempre.
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El Sr. Tomàs demana a la Sra. Lascolas si el seu grup accepta la proposta que els ha fet la
Sra. Barceló en representació del grup MÉS per afegir a la proposta del PP. El batle diu que
la proposta del PP queda redactada com estava inicialment.

Tot  seguit  i  una  vegada  acabades  les  intervencions,  se  sotmet  a  votació  el  fons  de
l’assumpte, i amb 10 vots a favor (PSOE, MÉS i SSPLL), 7 en contra (PP) i 3 abstencions (PI i
ASI)  per  majoria  s’aprova  la  proposta  en  els  mateixos  termes  amb  què  s’acaba  de
transcriure. 

PROPOSTA DEL PP SOBRE EL PACTE SOCIAL I POLÍTIC PER L’EDUCACIÓ
A continuació es veu la proposta presentada pel Partit Popular sobre el Pacte d’Estat Social i
Polític per l’Educació, que textualment diu el següent:

“El dia 1 de desembre de 2016, el Congrés dels Diputats va aprovar la creació d’una Subcomissió per
a l’elaboració d’un gran Pacte d’Estat Social i Polític per l’Educació, a petició dels grups parlamentaris
Popular, Socialista i Ciutadans al Congrés dels Diputats.

Durant l’any 2017, 83 representants de professors, pares, alumnes i partits polítics, així com experts
d’organismes internacionals van comparèixer en la Subcomissió. La finalitat de les intervencions és
elaborar  el  diagnòstic  del  sistema educatiu  i  planejar  propostes  de  millora  mitjançant  l’opinió  de
representants de tots els sectors de la comunitat educativa.

Els Grups Parlamentaris Socialista i Podemos han anunciat que abandonen el debat per arribar a un
Pacte d’Estat Social i Polític per l’Educació abans de tractar 13 dels 15 temes al voltant dels quals es
va acordar articular el disseny del futur sistema educatiu espanyol. Tots dos justifiquen la seva decisió
en la voluntat de vincular la inversió en educació a l’evolució del PIB, sense tenir present que encara
no es pot tancar el pacte financer, ja que només s’ha concretat 1 dels 15 temes.

Només serà possible atendre la demanda de la societat de dotar de certesa i estabilitat la comunitat
educativa si tots dos grups repensen la seva postura i continuen treballant en la Subcomissió per
arribar a un pacte educatiu, tal com continuen fent la resta de grups parlamentaris.

La importància d’aquest Pacte d’Estat Social i Polític per l’Educació és vital per donar força i fermesa a
un futur pacte educatiu a Balears, i  el fet que s’hagin retirat dues forces polítiques como PSOE i
Podemos condiciona negativament un acord autonòmic per l’educació a Balears.

Per tot això, el grup municipal Popular proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.  L’Ajuntament de Llucmajor sol·licita a tots els grups parlamentaris al Congrés dels

Diputats que continuïn treballant en la Subcomissió per elaborar un Pacte d’Estat Social i Polític per
l’Educació.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Congrés dels Diputats i a tots els grups parlamentaris
del mateix òrgan.”

L’assumpte es va tractar fora de l’ordre del dia en la Comissió Informativa Ciutadana de dia
21 de març de 2018, i una vegada vist el dictamen i acabades les intervencions se sotmet a
votació el fons de l’assumpte, i amb 9 vots a favor (PP i PI), 10 en contra (PSOE, MÉS i
SSPLL) i 1 abstenció (ASI) per majoria no prospera la proposta anteriorment esmentada.

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
28 de febrer de 2018 (20180352 a 20180716). 
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RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
dona compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement de
diverses  obligacions  a  les  quals  el  Departament  d’Intervenció  ha  formulat  objeccions.
Aquestes resolucions són les següents:

Resolució Data Concepte
0663/2018 23/02/18 Nòmina mes de febrer 2018 de la Residència
0674/2018 26/02/18 Nòmina mes de febrer 2018 de l’Ajuntament

0836/2018 09/03/18 Factures gasoil piscines Llucmajor i Badies
0837/2018 09/03/18 Factura suport manteniment i allotjament web
0838/2018 09/03/18 Factura conservació enllumenat públic, gener 2018
0840/2018 09/03/18 Factura servei telefònic gener 2018
0842/2018 09/03/18 Factura tasques d’atenció al públic com a conseqüència procediment cadastral
0843/2018 09/03/18 Factura lloguer vestidors CM esports s’Arenal. Febrer 2018
0844/2018 09/03/18 Factures quota contracte manteniment piscines Llucmajor i s’Arenal- febrer 2018
1023/2018 20/03/18 Ajudes socials

El Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que hi ha una sèrie d’objeccions que fan referència a una
manca de contracte a la factura, i saben que és un tema de posar-s’hi i fer les contractacions
així com pertoca. Amb això no vol dir que estiguin mal fetes, però com que són fàcils de
solucionar en la gestió diària i per tant es poden resoldre, demana que s’hi posin.

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017
Tot seguit es dona compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i de la Residència
de Persones Majors corresponent a l’exercici 2017.

La interventora fa una breu explicació del tema del qual es dona compte, i diu que amb el
Decret  665/2018 s’aprova la  liquidació  del  pressupost  de l’Ajuntament  de Llucmajor  i  la
Residència en l’exercici  2017, la qual  està composta per les magnituds corresponents al
romanent de tresoreria i el resultat pressupostari. El romanent de l’Ajuntament ha estat de
21.314.329,27 € i el de la Residència, de 155.783,82 €. Pel que fa al resultat pressupostari,
el de l’Ajuntament és de 5.490.434,17 € i el de la Residència, de 45.472,21 €. En termes
consolidats  a  31/12/2017  es  compleix  el  principi  d’estabilitat  pressupostària  en
11.926.692,04 € i la regla de despesa entesa com la variació de la despesa computable de la
corporació en 127.660,54 €, amb un estalvi net del 19,26 % i un percentatge de capital viu
del 57,60 %.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) en primer lloc agraeix els serveis tècnics de la Casa la feina que
fan, que sap que és molta. Quant als resultats del romanent de Tresoreria, diu que són els
doblers que tenen a la caixa de l’Ajuntament, que és el resultat de l’acumulació que duen del
fons líquid, més el càlcul que es fa. Per altra banda en el resultat pressupostari hi ha quasi 5
milions i mig de diferència entre ingressos i despeses, i aquest estalvi s’ha produït de més
ingressos i no de menys despeses, ja que en època de bonança s’ingressa més del que es
pressuposta. 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Tomeu Tugores durant 2 minuts. 
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Tot això ho han fet sense prendre cap tipus de mesura, sinó que han incrementat la despesa
respecte a l’any 2016 i  han tingut més del  100 % de recaptació sense incrementar  els
serveis  de recaptació.  Els dona l’enhorabona perquè no han sabut gastar,  així  i  tot han
complit la regla de despesa i han seguit aplicant el Pla d’Ajust del Sr. Montoro. Els diu que es
posin les piles i  executin el  pressupost,  i  ens donaran alguna alegria amb les inversions
financerament sostenibles, ja que són quasi un 80 % de les inversions que pot executar un
ajuntament. També els aconsella que preparin ja les inversions per al 2018 i tindran temps
per fer-les. 

També fa referència a un tema que creu que és el més importat i que l’equip de govern va
dir que estaven amb el 100 % de deute. El Partit Popular assumeix la seva responsabilitat
amb el que va passar, i així i tot creuen que ho varen gestionar bé. Però després vingué la
crisi. A més, hi ha un punt que és la capacitat que té aquest Ajuntament de pagar deute.
Quan estaven amb un 100 % de deute d’uns 11 milions  d’euros,  complien amb aquest
principi, per tant la Casa era forta per escometre el deute. Voldria saber quines mesures ha
posat  l’equip  de  govern,  s’han  fet  inversions  per  més  de  2  milions  en  aquesta  Casa  i
n’haurien pogudes fer moltes més. A més han tingut la sort que com altres municipis han
tingut finançament, i  això vol dir que aquest Ajuntament té recursos per gestionar i  per
gastar i no ho han fet. Ara estan en un romanent de Tresoreria molt positiu que ens ajudarà
a pagar deute. Vol dir al Sr. Oliver que les factures no estaven en 23 milions d’euros sense
crèdit pressupostari, el que no hi havia era liquiditat i ara tenen més del 100 % d’ingressos i
la inversió s’ha disparat, i el que el preocupa és que hi ha un pendent de cobrament d’uns 10
milions d’euros.

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. M. Francisca Lascolas durant 2 minuts. 

La interventora vol  aclarir  que la  magnitud que expressa la  capacitat  econòmica que té
l’Ajuntament  per  fer  front  als  deutes  és el  romanent  de Tresoreria  i  no  la  quantitat  de
l’estabilitat pressupostària.

El regidor d’Hisenda, Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que l’equip de govern sí que executa el
pressupost,  perquè  d’un  pressupost  de  40  milions  d’euros  tenir  una  regla  de  despesa
complida  amb  130.000  €  creu  que  és  dur-ho  a  terme.  Diu  que  faran  inversions
financerament sostenibles, cosa que ja han començat a fer, i si el Sr. Jaume troba que amb
el romanent de 21 milions d’euros poden fer molta cosa, tornen a tenir el fre de la regla de
depesa. No obstant això sí que li dona la raó en una cosa, i és que cancel·laran deute i a
més compleixen amb totes les ràtios d’estabilitat que els marca la Llei 2/2012.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joan Barros i ja no s’hi reincorpora.

El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) agraeix la bona feina feta pels serveis tècnics d’Intervenció,
diu que no li ha quedat clar si el PP se n’alegra o no, d’aquests resultats de liquidació, ja que
és difícil no estar-ne contents. N’explica breument els resultats i troba que són bones notícies
per  a  aquest  Ajuntament,  i  que  tots,  independentment  del  color  polític,  haurien  d’estar
satisfets.  La  labor  principal  dels  grups  polítics  és  aconseguir  una  prosperitat  i  que  tot
funcioni. El secret d’aquest equip de govern és la feina, optimitzen els recursos i el personal
al màxim, fent feina tant els polítics com els funcionaris, i agafen les ajudes i les subvencions
que els surten. Hi ha una gran diferència amb la legislatura passada en aquests temes, i com
a exemple per veure com funcionava el consistori abans i en l’actualitat tenen el préstec que

18



els donaren per a la plaça Taronja. Una altra diferència és que encara que estiguin en contra
de tots aquests paràmetres que els marca l’Estat els compleixen un per un. Diu que la seva
queixa sobre les inversions financerament sostenibles és que només els deixen gastar la
poca quantitat, també amortitzaran el deute. Fa referència a dues mentides que repeteix el
PP: una que el Sr. Montoro no és un sant, ja que ataca l’autonomia dels municipis, i l’altra és
que l’afirmació que el problema de l’Ajuntament en anys de crisi era la falta d’ingressos i no
és així. I vol dir que aquest equip de govern té ben posades les piles per continuar fent feina
per aquest Ajuntament.

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Francisca Almagro durant 2 minuts.

El Sr. Jaume contesta al Sr. Serra i diu que està content que aquesta Casa segueixi tenint la
capacitat que té, i per altra banda diu que sap ben cert que el personal d’aquest Ajuntament
fa molt bona feina, i no ha dit que els regidors no facin res, al contrari, saben que treballen,
simplement els diu que es posin les piles en el tema de gestionar. També s’alegra que les
inversions s’hagin reactivat en aquesta Casa per al bé de tots.

Una vegada acabades les intervencions la corporació es dona per assabentada. 

DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE LA JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA
A continuació es dona compte del nomenament de la jutgessa de pau substituta del municipi
de Llucmajor i la corporació se’n dona per assabentada.

DONAR COMPTE D’UN INFORME DE TRESORERIA
Tot  seguit  es  dona  compte  de  l’informe  de  Tresoreria  relatiu  al  compliment  de  la  Llei
15/2010 del 4t trimestre de 2017 i la corporació se’n dona per assabentada.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Jaume J. Oliver durant 4 minuts.

Tot seguit, una vegada acabats els punts del plenari i abans dels precs i preguntes el Sr.
Tomàs demana per intervenir-hi i llegeix el text que diu el següent:  

“Aquest  text  no  és  una  proposta  de  resolució.  Tan  sols  pregam  al  plenari  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor que prengui constància de la lectura d’aquest text i, si algun grup municipal s’hi vol adherir,
serà ben rebut.

MÉS  per  Mallorca  considera  indignant  i  inadmissible  l’empresonament  de  Turull,  Rull,  Romeva,
Forcadell i Bassa.

Els regidors i regidores de MÉS per Mallorca a Llucmajor consideram “indignant” la interlocutòria del
jutge  Llarena  publicada  divendres  de  la  setmana passada  que  ha  duit  a  la  presó  cinc  persones
innocents. Consideram que, més que una interlocutòria judicial, estam davant una decisió política, feta
per un membre del poder judicial, que és inadmissible en un estat de dret. Consideram indignant
l’empresonament del candidat a la presidència de la Generalitat,  Jordi Turull,  dels consellers Rull,
Romeva i Bassa i de l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i consideram que el text redactat
pel jutge conculca tota la legalitat derivada de la Constitució espanyola i, per tant, deixa en suspens,
d’una manera molt perillosa per a la ciutadania, la convivència i l’equilibri territorial d’aquest Estat.

La interlocutòria del jutge Llarena, que imputa diversos delictes a exdiputats per la seva actuació
parlamentària,  per fer allò per què van ser escollits  per la ciutadania,  que tanca a la presó una
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presidenta d’un parlament només per permetre un debat, enterra la democràcia i el parlamentarisme
a tot  l’Estat  espanyol  i,  per això,  representa una amenaça  intolerable  contra tots  els  ciutadans  i
ciutadanes que volem viure i conviure pacíficament.

Exigim, per tant, a l’Estat, que posi punt final a aquesta deriva autoritària, una deriva que ha estat
rebutjada i condemnada per la immensa majoria de mitjans de comunicació de tot el món i  que
desprestigia absolutament la imatge internacional de l’Estat. Exigim que alliberi els presos polítics, que
permeti el retorn dels exiliats i que iniciï un diàleg polític per permetre que la ciutadania de qualsevol
part del territori de l’Estat pugui decidir en democràcia i llibertat el seu futur.

Des de MÉS per Mallorca volem llançar un missatge a la resta de partits i entitats democràtiques, per
fer un front comú davant la deriva autoritària de l’Estat. Ahir era un raper o un pallasso, avui són
consellers  i  diputats  catalans  elegits  democràticament,  demà podríem ser qualsevol  de  nosaltres,
simplement per defensar la democràcia i les llibertats. Ens sentim amenaçats per l’Estat i no podem
consentir que aquest Estat continuï trepitjant tots els drets i llibertats que tant ha costat de guanyar.”

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Roig diu que es tracta d’una queixa ciutadana i ell
també s’hi ha trobat. Per tant demanaria que es tenguessin en compte en els llocs de feina
dels departaments de Medi Ambient i RRHH que quan se’n van a berenar almenys hi quedi
una persona, ja que moltes de vegades no hi ha ningú. Vol agrair i dona l’enhorabona al Sr.
Vives perquè els jardiners de la Casa estan fent molt bona feina i es veu reflectida, però hi
ha un aspecte negatiu i és que n’hi ha que mentre els altres fan feina perden el temps pel
Claustre. Demana al batle com es troba el tema amb els municipals, també demanaria si es
pot fer alguna cosa amb les plaques rompudes que hi ha en el sòtil del pavelló antic de
Llucmajor, ja que donen una imatge d’abandonament. Dona l’enhorabona als tècnics que
s’encarreguen de l’enllumenament de Llucmajor, perquè es van solucionant els problemes.
Demana si la nova APP de l’Ajuntament podria estar en castellà i anglès, ja que només està
en català. Ell representa gent castellana i a Llucmajor n’hi ha molts i creu que tothom es
mereix un respecte. Va veure l’altre dia a les piscines municipals un dels joves qualificats que
abans estava al Claustre i li digué que estava de manteniment. Demanaria que això també
es controlés un poc, ja que no ho troba normal. 

En aquest moments abandona la sessió el Sr. Jaume J. Oliver.

El Sr. Tomàs, pel que fa referència als departaments de Medi Ambient i RRHH, diu que es
posaran en contacte amb ells per dir-los que sempre hi hagi almenys una persona.

El Sr. Vives agraeix al Sr. Roig que s’hagi fixat en l’estat dels jardins i convidaria la gent que
veiés els jardins que hi ha al voltant del poble. Tot això és arran d’una reestructuració que
s’ha fet en la brigada, on tant els capatassos com el personal fan molt bona feina. Respecte
al tema dels empleats que no fan la feina que toca, diu al Sr. Roig que li agrairia que si en té
més informació la hi faci arribar i prendran les mesures necessàries. Per acabar vol fer un
incís i dir al Sr. Roig que li recomanaria llegir el llibre titulat La nació mallorquina, que parla
un poc de la nostra història i els nostres costums, i així tal vegada veuria les coses d’un altre
color.

El  batle,  referent  al  tema de  la  policia  local,  diu  que  tenia  previst  informar  del  tema i
presentar les propostes en les trobades que es fan amb els tres portaveus, però pot avançar
que actualment hi ha més predisposició amb els sindicats i és més fàcil arribar a acords. Per
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altra banda la policia local també està més calmada i creu que hi sortiran guanyant tots, que
van per bon camí per intentar tenir una pau social per un parell d’anys. Les propostes que
presentaran seran tant d’aspecte econòmic com de reestructuració de la plantilla.

El regidor d’Esports, Sr. Tugores, en referència als joves qualificats diu que l’objectiu és que
facin  feina  aquí  i  puguin  desenvolupar  els  seus  coneixements  i  aprendre  i,  en  concret,
aquesta  persona  que  hi  ha  a  l’àrea  d’esports  uns  dies  està  al  Claustre  fent  feina
administrativa i uns altres està a les piscines per aprendre com van les instal·lacions, no de
manteniment. Respecte a les plaques del pavelló, diu que a mesura que es van rompent es
canvien, i sobre la proposta del Sr. Roig de retirar-les, ho demanarà al tècnics.

El Sr. Segura, sobre el tema de l’APP de l’Ajuntament, respon al Sr. Roig dient que ell, que
més o menys és de la mateixa edat, tampoc va poder estudiar el català a l’escola, però més
endavant es va treure els títols C1 i C2 de català, i que si el Sr. Roig, en lloc de passejar
tant, estudiés un poc, almenys es podria treure el B1. Tal vegada el personal del Claustre al
qual  ha  fet  referència  no  eren  jardiners,  sinó  operaris  de  manteniment  que  han  estat
traslladant prestatges i llibres pel canvi de lloc de la biblioteca municipal. Quant a l’APP, diu
que en poques setmanes ja té més de 500 usuaris i un nivell de participació altíssim, i que
ningú s’ha queixat de l’idioma. Per ventura aquestes queixes són dins el seu cap o el de les
persones que l’envolten, i  com a ajuntament tenen l’obligació d’afavorir  la llengua de la
nostra terra.

El Sr. Roig contesta al Sr. Segura i diu que ell representa una gent i quan parla ho fa per
ells, i si no li agrada que estigui pel carrer, ho sent molt, perquè el que ha de fer el Sr.
Segura és estar dins l’oficina, que és el seu lloc i així l’hi torbaran. Va pel carrer per poder
tocar els problemes dels ciutadans amb les mans, així ho ha fet sempre i n’està ben content.
Explica que té més problemes que estudiar un títol de català i si és aquí, només és per
ajudar la gent de Llucmajor. Pel que diu de l’APP, si el Sr. Segura el vol acompanyar, veurà
la gent que es queixa, ja que, com sap, no són mallorquins el 100 % de llucmajorers. Ell, en
lloc de llegir un llibre, prefereix sortir a fora a veure els problemes, tot són gusts. 

Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

Vist i plau El secretari
  El batle
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